Hydro Extrusion Slovakia a.s.
Poznámky úþtovnej závierky k 31. decembru 2019

1.

IýO : 366 389 27
DIý : 2022019296

POPIS SPOLOýNOSTI

Hydro Extrusion Slovakia a.s. (ćalej len „spoloþnosĢ”) je akciová spoloþnosĢ, ktorá bola založená dĖa 23. mája
2005. DĖa 21. júna 2005 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Banská
Bystrica, oddiel Sa, vložka 823/S. SpoloþnosĢ sídli na ulici Na Vartiþke 7, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská
republika, identifikaþné þíslo : 366 38 927.
Hlavným predmetom þinnosti je:
1. spracovanie hliníka, jeho zliatin a zlúþenín
2. povrchová úprava hliníka, jeho zliatin a zlúþenín
3. konštrukþný a technologický servis, výroba systémov z hliníkových materiálov
4. kovoobrábanie
5. nástrojárstvo
Informácie o poþte zamestnancov
Názov položky

Bežné úþtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
úþtovné obdobie

Priemerný prepoþítaný poþet zamestnancov

365

378

Stav zamestnancov ku dĖu, ku ktorému sa
zostavuje úþtovná závierka, z toho:

350

366

14

15

poþet vedúcich zamestnancov

Informácie o štruktúre akcionárov ku dĖu, ku ktorému sa zostavuje úþtovná závierka a o štruktúre akcionárov
do dĖa jej zmeny v priebehu úþtovného obdobia

Akcionár

Výška podielu na
základnom imaní
absolútne
v%

Podiel na
hlasovacích
právach v %

Iný podiel na
ostatných položkách
VI ako na ZI v %

Hydro Extruded Solutions AB,
Postbox 7115 , 103 87 Štokholm, Švédsko

22 971 476

100

100

100

Spolu

22 971 476

100

100

100

SpoloþnosĢ je súþasĢou skupiny Hydro a zahĚĖa sa do úþtovnej závierky spoloþnosti Hydro Extruded Solutions
AB so sídlom Humiegardsgatan 17, 114 85 Štokholm, Švédsko. Táto spoloþnosĢ sa zahĚĖa do konsolidovanej
úþtovnej závierky spoloþnosti Norsk Hydro ASA, Postboks 980 Skøyen 0240 Oslo.
Konsolidovanú úþtovnú závierku za najväþšiu skupinu podnikov zostavuje spoloþnosĢ Norsk Hydro ASA. Táto
úþtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoloþnosti, Postboks 980 Skøyen 0240 Oslo, Nórsko.
SpoloþnosĢ nie je neobmedzene ruþiacim spoloþníkom v žiadnej spoloþnosti.
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ýlenovia štatutárnych orgánov:
Predstavenstvo

Dozorná rada

Predseda :

Ing. Viktor Fára

Predseda :

Herbert Höller

ýlen:

Ing. Karol Kružic

ýlen :

David James Williams

ýlen :

Ing. Matúš Hubaþ

ýlen :

Miroslav Ivan

SpoloþnosĢ nemá organizaþnú zložku v zahraniþí. SpoloþnosĢ nevstúpila do konkurzu, zlúþenia, splynutia,
rozdelenia alebo inej premeny.
Zverejnenie úþtovnej závierky za predchádzajúce úþtovné obdobie
Úþtovná závierka Spoloþnosti k 31. decembru 2018 spolu so správou audítora o overení úþtovnej závierky
k 31. decembru 2018 bola uložená do registra úþtovných závierok 28. júna 2019.
Schválenie úþtovnej závierky a audítora
Úþtovná závierka spoloþnosti za predchádzajúce úþtovné obdobie k 31. decembru 2018 vrátane rozdelenia
zisku bola schválená rozhodnutím jediného akcionára dĖa 10. júla 2019.
Jediný vlastník spoloþnosti Hydro Extruded Solutions AB svojím rozhodnutím zo dĖa 10. júla 2019 schválil
spoloþnosĢ KPMG Slovensko spol. s r.o. ako audítora na overenie úþtovnej závierky za úþtovné obdobie
od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.
2.

ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚýTOVNEJ ZÁVIERKY

Úþtovná závierka Spoloþnosti k 31. decembru 2019 bola zostavená, podĐa Zákona þ. 431/2002 Z.z.
o úþtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej þinnosti. Je zostavená ako
riadna úþtovná závierka podĐa § 17 ods. 6 zákona NR SR þ. 431/2002 Z. z. o úþtovníctve (ćalej „zákon
o úþtovníctve“) za úþtovné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.
Úþtovná závierka je urþená pre používateĐov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických
þinnostiach a úþtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosĢou. Úþtovná závierka
neposkytuje a ani nemôže poskytovaĢ všetky informácie, ktoré by existujúci a potencionálni investori,
poskytovatelia úverov a pôžiþiek a iní veritelia, mohli potrebovaĢ. Títo používatelia musia relevantné informácie
získaĢ z iných zdrojov.
Použitie odhadov a úsudkov
Zostavenie úþtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment Spoloþnosti urobil úsudky, odhady a predpoklady,
ktoré ovplyvĖujú aplikáciu úþtovných metód a úþtovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov,
výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných
rozliþných faktoroch, považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre
posúdenie úþtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných zdrojov. Skutoþné výsledky sa
preto môžu líšiĢ od odhadov.
Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie úþtovných odhadov nie sú vykázané
retrospektívne, ale sú vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvĖuje iba toto
obdobie, alebo v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvĖuje toto aj budúce obdobia.
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Úsudky
V súvislosti s aplikáciou úþtovných metód a úþtovných zásad Spoloþnosti nie sú potrebné také úsudky, ktoré by
mali významný dopad na hodnoty vykázané v úþtovnej závierke.
Neistoty v odhadoch a predpokladoch
Informácie o tých neistotách v predpokladoch a odhadoch, pri ktorých existuje signifikantné riziko, že by mohli
viesĢ k významnej úprave v nasledujúcom úþtovnom období sú bližšie opísané v nasledujúcom bode poznámok:
x
x

3.

VŠEOBECNÉ ÚýTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY bod b) – dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý
hmotný majetok – urþenie predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu opotrebenia;
DLHODOBÝ MAJETOK bod b) – opravné položky k majetku (dlhodobý majetok) – kĐúþové predpoklady
týkajúce sa odhadu zníženia budúcich ekonomických úžitkov.
VŠEOBECNÉ ÚýTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

V sledovanom období roka 2019 spoloþnosĢ prešla na nový informaþný systém z iScala na SAP (erp modul)
a Hydra (výrobný modul). S prechodom na nový systém bola presunutá þasĢ úþtovných þinností do zdieĐaného
centra v Maćarsku. Zmena v procesoch a presun vybraných þinnosti do zdieĐaného centra neovplyvnila správne
vykazovanie úþtovných skutoþností v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky. Nový systém a jeho
nastavenie zohĐadĖuje všetky legislatívne požiadavky definované úþtovnými a daĖovými zákonmi Slovenskej
republiky.
Úþtovné metódy a všeobecné úþtovné zásady boli úþtovnou jednotkou konzistentne aplikované v oboch rokoch.
Úþtovné zásady a metódy, ktoré spoloþnosĢ používala pri zostavení úþtovnej závierky za rok 2019 a 2018 sú
nasledovné:
Dlhodobý majetok
Presun procesu spracovania dlhodobého majetku do GBFS a prechod na nový systém si vyžiadal podrobnejšie
a precíznejšie zatriedenie všetkých položiek majetku do majetkových tried s využitím ich odpisových kĐúþov,
ktorých nastavenie bolo pripravené pre dodržanie nasledovných úþtovných postupov.
a) Dlhodobý nehmotný majetok
Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceĖuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania
a náklady súvisiace s jeho obstaraním (dopravné, clo a pod.).
Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou þinnosĢou sa oceĖuje vlastnými nákladmi, ktoré zahrĖujú
priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady.
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceĖuje reprodukþnou obstarávacou cenou.
Odpisovanie
Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov poþas predpokladanej doby životnosti príslušného
majetku a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. OdpisovaĢ sa zaþína v mesiaci uvedenia do užívania.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia
sa úþtuje priamo do nákladov pri uvedení do užívania.
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Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny
dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:
Predpokladaná
doba používania

Roþná odpisová
sadzba

Metóda
odpisovania

Softvér

5

20%

rovnomerná

OceniteĐné práva a goodwill

5

20%

rovnomerná

Ostatný nehmotný majetok

-

-

priamo do nákladov

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka
vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.
b) Dlhodobý hmotný majetok
Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceĖuje v obstarávacích cenách, ktoré zahĚĖajú cenu obstarania,
náklady na dopravu, clo a ćalšie náklady súvisiace s obstaraním.
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou þinnosĢou sa oceĖuje vlastnými nákladmi, ktoré zahrĖujú priame
materiálové a mzdové náklady prípadne þasĢ nepriamych nákladov, ktoré sa vzĢahujú na výrobu a výrobná
réžia.
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceĖuje reprodukþnou obstarávacou cenou.
Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy
a údržba sa úþtujú do nákladov.
Odpisovanie
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov poþas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku
a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. OdpisovaĢ sa zaþína v mesiaci uvedenia do užívania.
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny
dlhodobého hmotného majetku nasledovne:
Predpokladaná
doba používania

Roþná odpisová
sadzba

Metóda odpisovania

25

4%

Rovnomerná

Stroje, prístroje a zariadenia

3 až 20

5% až 33%

Rovnomerná

Dopravné prostriedky

4 až 5

20% až 25%

Rovnomerná

Ostatný HM s dobou použitia viac ako 1 rok

-

-

podĐa doby používania

Ostatný HM s dobou použiteĐnosti kratšou ako 1 rok

-

-

priamo do spotreby

Stavby

Lisovacie nástroje

priamo do spotreby

Lisovacie nástroje (LN) sú majetok, pri ktorom spoloþnosĢ uplatĖuje zásadu a princíp skutoþného opotrebenia
bez ohĐadu na obstarávaciu cenu. Všetky LN sa považujú za zásoby (aj tie, ktorých obstarávacia cena je väþšia
ako 1 700 EUR), pretože doba použiteĐnosti je kratšia ako 1 rok.
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Ostatný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena resp. vlastné náklady sú nižšie ako 1 700 EUR
a doba použiteĐnosti je:
-

dlhšia ako 1 rok sa odpisuje podĐa predpokladanej doby použiteĐnosti,

-

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

Pozemky sa neodpisujú.
Posúdenie zníženia hodnoty majetku
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladaĢ, že došlo k zníženiu
hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v úþtovníctve. Opravná položka sa úþtuje v sume opodstatneného
predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v úþtovníctve.
Faktory, ktoré sú považované za dôležité pri posudzovaní zníženia hodnoty majetku sú:
-

technologický pokrok,

-

významne nedostatoþné prevádzkové výsledky v porovnaní s historickými alebo plánovanými
prevádzkovými výsledkami,

-

významné zmeny v spôsobe použitia majetku Spoloþnosti alebo celkovej zmeny stratégie Spoloþnosti,

-

zastaralosĢ produktov.

Ak SpoloþnosĢ zistí, že na základe existencie jedného alebo viacerých indikátorov zníženia hodnoty majetku
možno predpokladaĢ, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v úþtovníctve, vypoþíta zníženie
hodnoty majetku na základe odhadov projektovaných þistých diskontovaných peĖažných tokov, ktoré sa
oþakávajú z daného majetku, vrátane jeho prípadného predaja.
V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo
výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.
V priebehu roka 2013 pristúpila spoloþnosĢ k prehodnoteniu úþtovnej hodnoty majetku s cieĐom vyþísliĢ
nadhodnotenie (alebo stratu zo zníženia hodnoty) majetku, t.j. rozdiel medzi ocenením majetku v úþtovníctve
a jeho úžitkovou hodnotou. K prehodnoteniu hodnoty majetku dochádza vtedy, keć z objektívnych dôvodov
vyplýva, že jedna alebo viaceré udalosti mali negatívny vplyv na predpokladané budúce peĖažné toky plynúce
z tohto majetku. Strata zo zníženia hodnoty majetku sa vypoþíta ako rozdiel medzi jeho úþtovnou hodnotou a
súþasnou hodnotou predpokladaných budúcich peĖažných tokov diskontovaných pôvodnou efektívnou
úrokovou sadzbou.
Zníženie hodnoty sa vykáže vždy, keć úþtovná hodnota majetku, resp. jednotky generujúcej peĖažné
prostriedky, prevyšuje jeho návratnú hodnotu. Návratná hodnota ostatného majetku je reálna hodnota znížená
o náklady na predaj alebo úžitková hodnota, podĐa toho, ktorá je vyššia. Pri urþení hodnoty v používaní sa
oþakávané budúce peĖažné toky odúroþia na ich súþasnú hodnotu použitím diskontnej sadzby pred zdanením,
ktorá zohĐadĖuje súþasné trhové posúdenie budúcej hodnoty peĖazí a riziká vzĢahujúce sa na daný majetok.
Pre majetok, ktorý negeneruje do veĐkej miery samostatné peĖažné toky, sa návratná hodnota urþuje pre
skupinu jednotiek generujúcich hotovosĢ, do ktorej tento majetok patrí. Straty zo zníženia hodnoty ostatného
majetku vykázané v predchádzajúcich obdobiach sa vyhodnocujú ku každému dĖu, ku ktorému sa úþtovná
závierka zostavuje s cieĐom zistiĢ, þi existujú faktory, ktoré by naznaþovali, že sa strata znížila alebo prestala
existovaĢ. Strata zo zníženia hodnoty sa zruší, ak došlo k zmene odhadov použitých na urþenie návratnej
hodnoty. Strata zo zníženia hodnoty sa zruší len v rozsahu, v ktorom úþtovná hodnota majetku neprevýši
úþtovnú hodnotu, ktorá by bola stanovená po zohĐadnení odpisov, ak by nebola vykázaná strata zo zníženia
hodnoty. Strata zo zníženia hodnoty sa zruší, ak zrušenie možno objektívne priradiĢ k udalosti, ktorá nastane
po vykázaní straty zo zníženia hodnoty. Všetky straty zo zníženia hodnoty sa úþtujú do výkazu ziskov a strát.
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Finanþný majetok

Dlhodobý finanþný majetok tvoria hlavne majetkové úþasti, realizovateĐné cenné papiere a podiely a dlžné
cenné papiere držané do doby splatnosti.
RealizovateĐné cenné papiere a podiely sa oceĖujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnej hodnoty cenných papierov
a podielov, ktoré tvoria podiel na základnom imaní inej spoloþnosti a nie sú cennými papiermi a podielmi
v dcérskej, spoloþnej a pridruženej úþtovnej jednotke sa úþtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo do
vlastného imania na úþet 414 - OceĖovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.
Ak sa realizovateĐné cenné papiere obchodujú na burze, reálna hodnota je založená na ich kótovanej trhovej
cene ku dĖu, ku ktorému sa zostavuje úþtovná závierka. V prípade ak trhová cena nie je k dispozícii, reálna
hodnota sa vypoþíta na základe diskontovaných peĖažných tokov. Ak nie je možné ku dĖu ocenenia spoĐahlivo
urþiĢ reálnu hodnotu, považuje sa za reálnu hodnotu ocenenie obstarávacou cenou.
Podielové cenné papiere sa oceĖujú obstarávacou cenou, priþom touto cenou sa rozumie cena obstarania
a náklady súvisiace s obstaraním. OceĖovacia metóda vlastného imania nebola aplikovaná.
Krátkodobý finanþný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových úþtoch, cenné papiere urþené
na obchodovanie, dlžné cenné papiere so splatnosĢou do jedného roka držané do doby splatnosti, vlastné akcie,
vlastné dlhopisy a ostatné realizovateĐné cenné papiere.
Finanþné úþty spoloþnosti predstavujú: peĖažná hotovosĢ, zostatky na bankových úþtoch a krátkodobý finanþný
majetok. Tieto sú ocenené obstarávacou cenou, priþom touto cenou sa rozumie cena obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním. PeĖažná hotovosĢ a úþty v bankách firma oceĖuje menovitou hodnotou. Úþty v bankách
sú vedené v EUR. PokladĖa je rovnako tak vedená v EUR.
d)

Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacou cenou, ktorá v sebe zahĚĖa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali
a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, a pod.), zníženú o dobropisy, skontá, rabaty,
zĐavy z ceny, bonusy a pod. Úroky z úverov nie sú súþasĢou obstarávacej ceny.
Úbytok zásob sa úþtuje v skutoþnej obstarávacej cene za použitia metódy "first-in, first-out" (FIFO - prvá cena
pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob).
Zásoby vytvorené vlastnou þinnosĢou sa oceĖujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahĚĖajú priame
materiálové a mzdové náklady a ostatné priame náklady a þasĢ nepriamych výrobných nákladov, bezprostredne
súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou þinnosĢou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov
zahrĖuje v závislosti od stupĖa rozpracovanosti týchto zásob.
Zásoby obstarané iným spôsobom sa oceĖujú reprodukþnou obstarávacou cenou.
V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka. Ak obstarávacia cena alebo
vlastné náklady zásob sú vyššie ako ich þistá realizaþná hodnota ku dĖu, ku ktorému sa zostavuje úþtovná
závierka, vytvára sa OP k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v úþtovníctve a ich þistou realizaþnou
hodnotou.
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V rámci vykonanej inventarizácie a na základe vyjadrenia a odporúþaní inventarizaþnej komisie je na vybrané
skladové položky z dôvodu ich bezobrátkovosti vytvorená OP a to podĐa nasledovného princípu :

e)

-

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

-

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

PohĐadávky sa oceĖujú menovitou hodnotou. Postúpené pohĐadávky a pohĐadávky nadobudnuté vkladom do
základného imania sa oceĖujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohĐadávok sa upravuje na ich
realizovateĐnú hodnotu opravnými položkami.
Na vybrané položky pohĐadávok, ktorých doba po splatnosti je dlhšia ako 60 dní, spoloþnosĢ v priebehu roka
vytvorila a úþtovala OP a to vo výške rozdielu medzi menovitou a súþasnou hodnotou pohĐadávky v zmysle
interného predpisu (vo výške od 50 do 100% v závislosti od vekovej štruktúry) .
Rovnako tak na pohĐadávky po splatnosti riešené formou mimosúdneho resp. súdneho vymáhania
prostredníctvom externých spoloþností vytvárala spoloþnosĢ OP, vo výške 100% hodnoty vymáhanej istiny.
f)

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceĖujú ich menovitou hodnotou, priþom sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a þasovej súvislosti s úþtovným obdobím.
g)

Zníženie hodnoty majetku a opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladaĢ, že došlo k zníženiu
hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v úþtovníctve. Opravná položka sa úþtuje v sume opodstatneného
predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v úþtovníctve. Opravné položky sa zrušia alebo
zmení sa ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty.
Zníženie hodnoty dlhodobého majetku a zásob
Ku každému dĖu, ku ktorému sa zostavuje úþtovná závierka, je úþtovná hodnota majetku Spoloþnosti, iného
ako odloženej daĖovej pohĐadávky posudzovaná s cieĐom zistiĢ, þi existujú indikátory, že by mohlo dôjsĢ k
zníženiu hodnoty majetku. Ak takéto indikátory existujú, potom sa odhadnú predpokladané budúce ekonomické
úžitky z daného majetku.
Opravné položky vykázané v predchádzajúcich obdobiach sa prehodnocujú ku každému dĖu, ku ktorému sa
zostavuje úþtovná závierka s cieĐom zistiĢ, þi existujú indikátory, ktoré by naznaþovali, že došlo k zmene v
predpoklade zníženia hodnoty majetku alebo tento predpoklad prestal existovaĢ. Opravná položka sa zruší, ak
došlo k zmene predpokladov použitých na urþenie predpokladaných ekonomických úžitkov z daného majetku.
Opravná položka sa zruší len v rozsahu, v akom úþtovná hodnota majetku neprevýši tú úþtovnú hodnotu, ktorá
by bola stanovená po zohĐadnení odpisov, ak by opravná položka nebola vykázaná.
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Zásady posúdenia zníženia hodnoty dlhodobého majetku sú opísané aj v bode a).
h)

Záväzky

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

Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosĢ Spoloþnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je
pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurþitým þasovým
vymedzením alebo výškou a oceĖujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dĖu,
ku ktorému sa zostavuje úþtovná závierka.
Tvorba rezervy sa úþtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový úþet, ku ktorému záväzok prislúcha.
Použitie rezervy sa úþtuje na Ģarchu vecne príslušného úþtu rezerv so súvzĢažným zápisom v prospech vecne
príslušného úþtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej þasti sa úþtuje opaþným úþtovným
zápisom ako sa úþtovala tvorba rezervy.
SpoloþnosĢ úþtuje o týchto druhoch rezerv :

j)

-

Rezerva na bonusy, rabaty a skonta

-

Rezerva na roþné odmeny a prémie

-

Rezerva na nevyþerpané dovolenky

-

Rezerva na reklamácie

-

Rezerva na nevyfakturované dodávky majetku

-

Dlhodobá rezerva na zamestnanecké požitky
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceĖujú ich menovitou hodnotou, priþom sa vykazujú
vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a þasovej súvislosti s úþtovným obdobím.
k)

Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, emisného ážia, kapitálových fondov, oceĖovacích rozdielov,
zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaĐovacom konaní.
Základné imanie spoloþnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Banská
Bystrica. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia,
ktoré nebolo ku dĖu úþtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny základného imania. Vklady
presahujúce základné imanie sa vykazujú ako emisné ážio.
SpoloþnosĢ vytvára rezervný fond v zmysle ýlánkov XIV a XV, Stanov spoloþnosti zo dĖa 11. októbra 2006. Pri
svojom vzniku spoloþnosĢ vytvorila rezervný fond vo výške 10% základného imania. Tento fond je spoloþnosĢ
povinná každoroþne dopĎĖaĢ najmenej však vo výške 10% z þistého zisku vyþísleného v riadnej individuálnej
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úþtovnej závierke, a to až do dosiahnutia výšky rezervného fondu vo výške 20% základného imania. Zákonný
rezervný fond môže byĢ použitý iba na úhradu strát spoloþnosti a nesmie sa použiĢ na výplatu dividend.
l)

Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepoþítavajú na Euro referenþným výmenným kurzom urþeným a vyhláseným
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deĖ predchádzajúci dĖu uskutoþnenia
úþtovného prípadu (ćalej ako referenþný kurz).
Finanþný majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepoþítavajú kurzom platným ku dĖu zostavenia
úþtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.
Kúpa a predaj cudzej meny sa prepoþítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.
Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového úþtu sa na prepoþet cudzej meny na eurá
použije referenþný výmenný kurz urþený a vyhlásený bankou spoloþnosti (konk. ING Bank).
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom úþtu vedeného v tejto cudzej mene sa
prepoþítavajú na menu euro referenþným výmenným kurzom urþeným a vyhláseným Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deĖ predchádzajúci dĖu uskutoþnenia úþtovného prípadu.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na úþet zriadený v eurách a z úþtu zriadeného v eurách sa
prepoþítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.
Ku dĖu, ku ktorému sa zostavuje úþtovná závierka, sa už neprepoþítavajú.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dĖu, ku ktorému
sa zostavuje úþtovná závierka, prepoþítavajú na menu euro referenþným výmenným kurzom urþeným
a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deĖ, ku ktorému sa zostavuje
úþtovná závierka, a úþtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
m)

Výnosy

Výnosy za vlastné výkony a tovar neobsahujú daĖ z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zĐavy a zrážky (rabaty,
bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosy sú úþtované ku dĖu splnenia dodávky alebo služby.
Sledovanie výnosov za vlastné výkony a tovar je vedené podĐa bližšieho urþenia typu tržby so zohĐadnením
teritoriálneho rozdelenia zákazníkov (SR, EÚ a Export) a s prihliadnutím na skutoþnosĢ, þi sa jedná o zákazníka
v rámci skupiny Hydro alebo nie.
Okrem tohto kritéria sa oddelene sledujú :
-

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

-

sledované vystavené dobropisy resp. Ģarchopisy,

-

sledovaní zákazníci v rámci skupiny (Intragroup dodávky).

Prechodom na nový ERP bola aplikovaná a zavedená detailnejšia analytická evidencia úþtov výnosov za vlastné
výkony a tovar, s ich rozbitím na precíznejšie sledovanie cenových podmienok (rozbitie na LME, spread, prémia
a ostatné) po jednotlivých prevádzkach spoloþnosti (LisovĖa, AO, subcontracting a Opracovanie).
n)

Deriváty

Deriváty sa pri nadobudnutí oceĖujú obstarávacou cenou a ku dĖu, ku ktorému sa zostavuje úþtovná závierka,
reálnou hodnotou.
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Zmeny reálnych hodnôt zabezpeþovacích derivátov sa úþtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do
vlastného imania ako oceĖovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov. Výsledok realizácie
zabezpeþovacích derivátov sa úþtuje ako náklady na derivátové operácie a výnosy z derivátových operácií.
Zmeny reálnych hodnôt derivátov urþených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraniþnej burze alebo na
inom verejnom trhu sa úþtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia ako náklady na derivátové operácie a výnosy
z derivátových operácií.
Zmeny reálnych hodnôt derivátov urþených na obchodovanie na neverejnom trhu sa úþtujú bez vplyvu na
výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania ako oceĖovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.
Výsledok realizácie týchto obchodov sa úþtuje ako náklady na derivátové operácie a výnosy z derivátových
operácií.
Reálna hodnota menových futurít je stanovená na základe kótovaných cien na burze.
Reálna hodnota úrokových swapov vychádza z maklérskych odhadov. PrimeranosĢ týchto odhadov sa testuje
diskontovaním odhadovaných budúcich peĖažných tokov podĐa podmienok a splatnosti každého kontraktu a s
použitím trhových úrokových sadzieb pre podobné nástroje ku dĖu ocenenia.
Reálne hodnoty odrážajú úrokové riziko nástroja a zahĚĖajú úpravy s prihliadnutím na úverové riziká Spoloþnosti
a protistrany, tam kde je to vhodné.
Informácie o deriváte a zmene jeho reálnej hodnoty sú bližšie opísané v 15. bode poznámok – Deriváty.
o)

Operatívny lízing

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa úþtuje do nákladov poþas doby trvania lízingovej zmluvy.
Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa úþtuje do nákladov rovnomerne poþas doby
trvania zmluvy o prenájme.
Spoloþnosti v sledovanom období roka 2019 úþtovala o operatívnom leasingu VZV techniky (uzavretých na
obdobie od 36 po 60 mesiacov v závislosti od konk. VZV) a osobných automobilov (obstaraných v priebehu roka
2016 na obdobie 36 mesiacov od spoloþnosti LeasePlan Slovakia, ktoré boli v roku 2019 predĎžené na obdobie
ćalších 24 mesiacov) s ich expiráciou v roku 2021.
p)

Odložené dane

Odložené dane (odložená daĖová pohĐadávka a odložený daĖový záväzok) sa vzĢahujú na:
-

doþasné rozdiely medzi úþtovnou hodnotou majetku a úþtovnou hodnotou záväzkov vykázanou
v súvahe a ich daĖovou základĖou,

-

možnosĢ umorovaĢ daĖovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosĢ odpoþítaĢ daĖovú stratu
od základu dane v budúcnosti,

-

možnosĢ previesĢ nevyužité daĖové odpoþty a iné daĖové nároky do budúcich období.

Odložená daĖová pohĐadávka ani odložený daĖový záväzok sa neúþtuje pri:
-

doþasných rozdieloch pri prvotnom zaúþtovaní (angl. initial recognition) majetku alebo záväzku
v úþtovníctve, ak v þase prvotného zaúþtovania nemá tento úþtovný prípad vplyv ani na výsledok
hospodárenia ani na základ dane a zároveĖ nejde o kombináciu podnikov (t. j. nejde o úþtovný prípad
vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo þasti podniku, prijímateĐa vkladu podniku alebo þasti
podniku alebo u nástupníckej úþtovnej jednotke pri zlúþení, splynutí alebo rozdelení),
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-

doþasných rozdieloch súvisiacich s podielmi v dcérskych, spoloþných a pridružených úþtovných
jednotkách, ak SpoloþnosĢ je schopná ovplyvniĢ vyrovnanie týchto doþasných rozdielov a je
pravdepodobné, že tieto doþasné rozdiely nebudú vyrovnané v blízkej budúcnosti,

-

doþasných rozdieloch pri prvotnom zaúþtovaní goodwillu alebo záporného goodwillu.

O odloženej daĖovej pohĐadávke z odpoþítateĐných doþasných rozdielov, z nevyužitých daĖových strát
a nevyužitých daĖových odpoþtov a iných daĖových nárokov sa úþtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že
budúci základ dane, voþi ktorému ich bude možné využiĢ, je dosiahnuteĐný. Odložená daĖová pohĐadávka sa
preveruje ku každému dĖu, ku ktorému sa zostavuje úþtovná závierka a znižuje sa vo výške, v akej je
nepravdepodobné, že základ dane z príjmov bude dosiahnutý.
Pri výpoþte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiĢ v þase
vyrovnania odloženej dane.
V súvahe sa odložená daĖová pohĐadávka a odložený daĖový záväzok vykazujú samostatne. Ak sa vzĢahujú
na odloženú daĖ z príjmov toho istého daĖovníka a ide o ten istý daĖový úrad, môže sa vykázaĢ len výsledný
zostatok úþtu 481 – Odložený daĖový záväzok a odložená daĖová pohĐadávka.
q)

Splatná daĖ z príjmu

Náklad na daĖ z príjmov sa poþíta pomocou platnej daĖovej sadzby z úþtovného zisku upraveného o trvalé
alebo doþasne daĖovo neuznateĐné náklady a nezdaĖované výnosy.
r)

PorovnateĐné údaje

Ak v dôsledku zmeny úþtovných metód a úþtovných zásad nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce
úþtovné obdobie v jednotlivých súþastiach úþtovnej závierky porovnateĐné, uvádza sa vysvetlenie
o neporovnateĐných hodnotách v poznámkach.
s)

Oprava chýb minulých úþtovných období

V roku 2019 SpoloþnosĢ neúþtovala o oprave významných chýb minulých období.
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DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok
SpoloþnosĢ neeviduje v roku 2019 dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo
s ktorým má obmedzené právo nakladaĢ (v roku 2018: žiadny).
Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku
Bežné úþtovné obdobie (rok 2019)
Dlhodobý nehmotný
majetok

Aktivov.
náklady
na vývoj

Softvér

OceniteĐ.
práva

Goodwill

Ostatný
DNM

Obstar.
DNM

Posk.
preddavy
na DNM

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na zaþiatku
úþtovného obdobia

556 119

556 119

Prírastky

0

0

Úbytky

0

0

Presuny

0

0

556 119

556 119

480 756

480 756

17 830

17 830

498 586

498 586

Stav na zaþiatku
úþtovného obdobia

75 363

75 363

Stav na konci
úþtovného obdobia

57 533

57 533

Stav na konci
úþtovného obdobia
Oprávky
Stav na zaþiatku
úþtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
úþtovného obdobia
Opravné položky
Stav na zaþiatku
úþtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
úþtovného obdobia
Zostatková hodnota
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Bezprostredne predchádzajúce úþtovné obdobie (rok 2018)
Dlhodobý nehmotný
majetok

Aktivov.
náklady
na vývoj

Softvér

OceniteĐ.
práva

Goodwill

Ostatný
DNM

Obstar.
DNM

Posk.
preddav.
na DNM

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na zaþiatku
úþtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
úþtovného obdobia

625 444

48 431

673 875

40 730

40 730

158 486

158 486

48 431

-48 431

0

556 119

556 119

625 444

625 444

13 798

13 798

Úbytky

158 486

158 486

Stav na konci
úþtovného obdobia

480 756

480 756

Oprávky
Stav na zaþiatku
úþtovného obdobia
Prírastky

Opravné položky
Stav na zaþiatku
úþtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
úþtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na zaþiatku
úþtovného obdobia
Stav na konci
úþtovného obdobia

48 431
75 363

48 431
75 363

V roku 2019 a 2018 spoloþnosĢ nezískala bezplatne žiadny dlhodobý nehmotný majetok.
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b) Dlhodobý hmotný majetok
Informácie o dlhodobom hmotnom majetku
Bežné úþtovné obdobie (rok 2019)
Dlhodobý
hmotný majetok

Pozemky

Stavby

Sam.
hnut.veci
a súb.hnu
teĐ.vecí

1 401 683

21 867 736

25 378 734

38 645

244 544

Pest.
celky
trv.por
astov

Základ.
stádo
a Ģažné
zvieratá

0

0

Ost.
DHM

Obstaráv.
DHM

Posk.
preddav.
na DHM

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na zaþiatku
úþtov. Obdobia
Prírastky
Úbytky
2 490

Stav na konci
úþtov. Obdobia

597 215

2 490

277 061

122 498

Presuny

64 267

560 250

1 949

520 126

49 312 125

124 447
-520 126

-2 490

0

1 404 173

21 906 381

26 020 906

0

0

62 318

354 150

0

49 747 928

0

8 996 161

16 007 632

0

0

39 169

0

0

25 042 962

916 777

1 449 644

8 335

2 374 756

122 498

1 002

123 500

Oprávky
Stav na zaþiatku
úþtovn. Obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
úþtov. Obdobia

0

9 912 938

17 334 778

0

0

46 502

0

0

27 294 218

0

5 763 460

979 455

0

0

0

0

0

6 742 915

378 311

255 926

0

5 385 148

723 528

0

0

0

0

0

6 108 676

Stav na zaþiatku
úþtov. Obdobia

1 401 683

7 108 115

8 391 647

0

0

25 098

597 215

2 490

17 526 248

Stav na konci
úþtov. Obdobia

1 404 173

6 608 295

7 962 600

0

0

15 816

354 150

0

16 345 034

Opravné položky
Stav na zaþiatku
úþtov. Obdobia
Prírastky
Úbytky

634 238

Presuny
Stav na konci
úþtov. Obdobia
Zostatková hodnota

Na základe vykonaných prepoþtov spoloþnosĢ ku koncu roka 2013 urþila spätne získateĐnú sumu hodnotou
z používania pomocou diskontnej sadzby 8,1% a zaúþtovala OP k vybraným položkám majetku v sume
10 810 000 EUR nasledovne:
-

Budovy a stavby

7 567 000 EUR

-

Strojné zariadenia a technológie

3 243 000 EUR
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Ku koncu roku 2019 spoloþnosĢ urþila opätovne návratnú hodnotou z využívania svojho majetku, priþom použila
diskontnú sadzbu (WACC) 10,3%. NakoĐko rozdiel z hodnoty v používaní (8 331 tis. EUR) a úþtovnej
zostatkovej hodnoty (8 387 tis. EUR) predstavuje zanedbateĐný rozdiel, spoloþnosĢ sa rozhodla ponechaĢ výšku
OP k vybraným položkám majetku v sume 10 810 000 EUR zníženú o þerpanie OP v roku 2014 vo výške
854 795 EUR, v roku 2015 o 845 529 EUR, v roku 2016 o 781 839 EUR, v roku 2017 o 889 888 EUR, v roku
2018 sumu 695 339 EUR a v roku 2019 sumu 634 238 EUR þiže 6 108 678 EUR k 31. decembru 2019.
Bežné úþtovné obdobie (rok 2018)
Dlhodobý
hmotný majetok

Pozemky

Stavby

Sam.
hnut.veci
a súb.hnu
teĐ.vecí

1 401 683

21 461 978

23 072 714

47 230

1 356 230

Pest.
celky
trv.por
astov

Základ.
stádo
a Ģažné
zvieratá

0

0

Ost.
DHM

Obstaráv.
DHM

176 300

1 239 934

Posk.
preddav.
na DHM

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na zaþiatku
úþtov. Obdobia
Prírastky
Úbytky

597 214

47 520 710
2 010 599

199 334

9 925

358 529

1 149 124

-102 108

-1 239 934

-165 611

0

1 401 683

21 867 736

25 378 734

0

0

64 267

597 215

2 490

49 312 125

0

6 700 795

12 764 127

0

0

113 786

0

0

19 578 708

844 266

1 420 084

37 416

2 301 765

199 334

9 925

209 259

1 451 100

2 022 755

-102 108

3 371 748

0

8 996 161

16 007 632

0

0

39 169

0

0

25 042 962

0

7 567 000

3 243 000

0

0

0

0

0

10 810 000

Presuny
Stav na konci
úþtov. Obdobia

168 101

209 259

Oprávky
Stav na zaþiatku
úþtovn. Obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
úþtov. Obdobia
Opravné položky
Stav na zaþiatku
úþtov. Obdobia
Prírastky

0

Úbytky

352 440

342 898

695 339

-1 451 100

-1 920 647

-3 371 748

0

5 763 460

979 455

0

0

0

0

0

6 742 915

Stav na zaþiatku
úþtov. Obdobia

1 401 683

7 194 183

7 065 587

0

0

62 514

1 239 934

168 101

17 132 002

Stav na konci
úþtov. Obdobia

1 401 683

7 108 115

8 391 647

0

0

25 098

597 215

2 490

17 526 248

Presuny
Stav na konci
úþtov. Obdobia
Zostatková hodnota

V roku 2019 a 2018 spoloþnosĢ nezískala bezodplatne žiadny dlhodobý hmotný majetok.
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c) Dlhodobý finanþný majetok
V sledovanom období roka 2019 SpoloþnosĢ, neúþtovala o žiadnom obstaranom alebo vyradenom obchodnom
podiely resp. dlhodobom finanþnom majetku.
Poistenie majetku
Dlhodobý majetok je poistený cez materskú spoloþnosĢ Hydro Extruded Solutions AS v Nórsku - Global
Insurance Programmes, prostredníctvom poisĢovne AIG Europe Ltd Nórsko.
Majetkové poistenie zahĚĖa predovšetkým budovy a stavby, stroje, prístroje a zariadenia, zásoby, prerušenie
prevádzky, zodpovednosĢ za škodu vzniknutú inému v súvislosti s oprávnenou þinnosĢou alebo s používaním a
spotrebou chybného výrobku.
Poistná suma v tis.
EUR

Poistený majetok
Budovy a stavby

25 000 000

Stroje, prístroje a zariadenia

19 680 000

Zásoby

10 750 000

Prerušenie prevádzky

5 944 000

Poistenie majetku a prerušenia prevádzky:
PoisĢovĖa

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

Limit

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

Rozsah poistenia

: krytie zabezpeþene hlavne pre budovy, prevádzkové zariadenia, stroje,
mobilne zariadenia, atć.

Kalkulácia plnenia

: nové ceny

Poistenie zodpovednosti za škodu:
PoisĢovĖa

: Colonnade Insurance S.A. Poboþka poisĢovne z iného þlenského štátu

Limit

: EUR 1 036 400,-

Územné krytie

: svet

Rozsah krytia

: Všeobecná, produktová zodpovednosĢ þisté finanþné škody, zodpovednosĢ
za veci prevzaté, stiahnutie výrobku z trhu

Poistenie majetku zahĚĖa :
-

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

-

poistenie pre prípad poškodenia veci krádežou, vlámaním alebo lúpežou a

-

poistenie voþi vonkajšiemu a vnútornému vandalizmu, poistenie lomu strojov.

Okrem tohto poistenia má spoloþnosĢ uzavreté poistné zmluvy na :
-

Poistenie automobilov (ako zákonné tak havarijne)

Allianz – Slovenská poisĢovĖa, a.s.

-

Poistenie zodpovednosti za škodu

AIG Europe limited

-

Poistenie lieþebných nákladov v zahraniþí

UNION poisĢovĖa a.s.

-

Poistenie lomu strojov

Allianz – Slovenská poisĢovĖa, a.s.
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ZÁSOBY

Informácie o opravných položkách k zásobám
Bežné úþtovné obdobie
Zásoby

Materiál
Nedokonþená výroba
a polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Tovar
Zásoby spolu

6.

Stav OP na
zaþiatku
úþtovného
obdobia

Tvorba OP

Zúþtovanie OP
z dôvodu zániku
opodstatnenosti

Zúþtovanie OP
z dôvodu
vyradenia majetku
z úþtovníctva

Stav OP na
konci
úþtovného
obdobia

46 012

46 012

0

1 030

1 030

0

14 576

14 576

0

2 780

2 780

0

64 398

64 398

0

POHďADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohĐadávkam
Bežné úþtovné obdobie
PohĐadávky

Ostatné pohĐadávky z
obchodného styku
PohĐadávky z obchodného
styku voþi prepojeným
úþtovným jednotkám
Ostatné pohĐadávky voþi
prepojeným úþtovným
jednotkám

Stav OP na
zaþiatku
úþtovného
obdobia

Tvorba
OP

Zúþtovanie OP
z dôvodu zániku
opodstatnenosti

850 821

56 594

397

397

851 218

56 991

Zúþtovanie OP
z dôvodu
vyradenia majetku
z úþtovníctva

Stav OP na
konci
úþtovného
obdobia
794 227

Iné pohĐadávky

PohĐadávky spolu

794 227

S prihliadnutím na skutoþnosĢ, že SpoloþnosĢ eviduje pohĐadávky, ako do splatnosti, tak aj po lehote splatnosti
a vychádzajúc zo zásady opatrnosti úþtovala SpoloþnosĢ v priebehu roka o opravnej položke k pohĐadávkam.
Vyþíslenie opravnej položky je v Spoloþnosti ošetrené interným predpisom.
V roku 2019 spoloþnosĢ z dôvodu nedobytnosti, zamietnutím konkurzu a vyrovnaním þi neuspokojením jej
pohĐadávok v konkurznom riadení, odpísala do nákladov pohĐadávky vo výške 37 417 EUR.
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Informácie o vekovej štruktúre pohĐadávok:
Názov položky
Ostatné pohĐadávky z obchodného
styku
PohĐadávky z obchodného styku voþi
prepojeným úþtovným jednotkám
PohĐadávky z obchodného styku v
rámci podielovej úþasti

V lehote splatnosti
3 803 233

1 231 119

PohĐadávky spolu
5 034 352

145 912

145 912

2 565 686

2 565 686

482 183

482 183

27 578

27 578

DaĖové pohĐadávky a dotácie
Iné pohĐadávky
Krátkodobé pohĐadávky spolu

Po lehote splatnosti

7 024 592

PohĐadávky podĐa zostatkovej doby
splatnosti

1 231 119

Bežné úþtovné obdobie

8 255 711

Bezprostredne predchádzajúce
úþtovné obdobie

PohĐadávky po lehote splatnosti

1 231 119

2 249 169

PohĐadávky so zostatkovou dobou splatnosti
do jedného roka

7 024 592

7 684 023

Krátkodobé pohĐadávky spolu

8 255 711

9 933 192

PohĐadávky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až päĢ rokov

0

0

Dlhodobé pohĐadávky spolu

0

0

PohĐadávky voþi spriazneným osobám t.j. spoloþnostiam v skupine boli k súvahovému dĖu v celkovej výške
145 912 EUR (hodnota pohĐadávok z klasického obchodného styku) a 2 565 686 EUR (pohĐadávka za kreditné
cashpoolingové zúþtovanie k 31.12.2019). Kećže sa jedná sa len o aktívne pohĐadávky z obchodného styku,
ktoré nie sú po splatnosti nebol dôvod tvoriĢ na opravnú položku.
V roku 2019 a 2018 nemala spoloþnosĢ žiadne pohĐadávky zabezpeþené záložným právom alebo inou formou
zabezpeþenia.
7.

FINANýNÉ ÚýTY

Informácie o krátkodobom finanþnom majetku
Názov položky

Bežné úþtovné obdobie

Pokladnica, ceniny

7 714

Bežné bankové úþty

Bezprostredne predchádzajúce
úþtovné obdobie
1 520
25 507

Spolu

7 714
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ýASOVÉ ROZLÍŠENIE

8.

Informácie o významných položkách þasového rozlíšenia
Opis položky þasového rozlíšenia

Bežné úþtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
úþtovné obdobie

Náklady budúcich období krátkodobé

42 989

43 404

Príjmy budúcich období krátkodobé,
z toho:

464 430

95 572

Cyber attack – dobropis

399 051

CBT – refakturácia CBT poplatkov

47 261

47 672

HBS Poland – odmena za služby (Wicona)

18 118

47 000

Ostatne

9.

900

MAJETOK PRENAJATÝ FORMOU FINANýNÉHO PRENÁJMU (SPOLOýNOSġ NIE JE
PRENAJÍMATEďOM)

SpoloþnosĢ v roku 2019 a ani v roku 2018 neposkytla do nájmu žiadny svoj majetok.
10.

VLASTNÉ IMANIE

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

Poþet kusov v ks

Spolu

Emisia LP0000504404

331 939

69

22 903 804

Emisia LP0000504405

33 194

1

33 194

Emisia LP0000504403

3 319

10

33 194

Emisia LP0000504406

1 285

1

1 285

Informácie o návrhu štatutárneho orgánu k vysporiadaniu úþtovnej straty za bežné úþtovné obdobie.
Názov položky

Bežné úþtovné obdobie

Úþtovná strata

145 362

Rozdelenie úþtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
Prídel do sociálneho fondu
Neuhradená strata minulých rokov

145 362

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
Spolu

145 362
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Informácie o zmenách vlastného imania
Bežné úþtovné obdobie
Položka vlastného imania

Základné imanie

Stav na
zaþiatku
úþtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
úþtovného
obdobia

22 971 476

22 971 476

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

29 590

42 083

-12 493

OceĖovacie rozdiely z precenenia pri
zlúþení, splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond

1 295 320

150 683

1 446 003

-8 368 505

1 356 153

-7 012 353

-1 506 836

-145 362

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

1 506 836

-145 362

Bezprostredne predchádzajúce úþtovné obdobie
Položka vlastného imania

Základné imanie

Stav na
zaþiatku
úþtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

22 971 476

Stav na konci
úþtovného
obdobia
22 971 476

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

29 590

29 590

OceĖovacie rozdiely z precenenia pri
zlúþení, splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond

1 117 768

177 552

1 295 320

-9 966 467

1 597 962

-8 368 505

-1 775 514

1 506 836

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

1 775 514

1 506 836

OceĖovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov vznikli z dôvodov precenenia otvorených terminovaných
pozícií na nákup kovu, ktoré sa radia medzi zabezpeþovacie deriváty a v zmysle § 27 Zákona þ. 431/2002 Z.z.
o úþtovníctve a spoloþnosĢ má za povinnosĢ preceniĢ jednotlivé vybrané zložky majetku a záväzkov
k súvahovému dĖu, reálnou hodnotou. Prepoþet na reálnu hodnotu otvorených pozícií na nákup a predaj kovu
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bol vykonaný Treasure oddelením spoloþnosti Hydro Extruded Solutions AS, cez ktoré spoloþnosĢ realizuje
tento nákup a predaj.
Pri svojom vzniku spoloþnosĢ vytvorila rezervný fond vo výške 10% základného imania. Tento fond je
spoloþnosĢ povinná každoroþne dopĎĖaĢ najmenej však vo výške 10% z þistého zisku vyþísleného v riadnej
individuálnej úþtovnej závierke, a to až do dosiahnutia výšky rezervného fondu vo výške 20% základného
imania. Zákonný rezervný fond môže byĢ použitý iba na úhradu strát spoloþnosti a nesmie sa použiĢ na výplatu
dividend.
Jediný akcionár spoloþnosti svojim rozhodnutím zo dĖa 10. júla 2019 rozhodol o rozdelení hospodárskeho
výsledku spoloþnosti nasledovne :
-

Hospodársky výsledok za rok 2018, úþtovný zisk vo výške 1 506 836 EUR preúþtovaĢ:
a) vo výške 10% na úþet Rezervného fondu þo predstavuje sumu 150 683 EUR
b) zvyšnú þasĢ vo výške 1 356 153 EUR preúþtovaĢ na úþet neuhradených strát minulých rokov

11.

REZERVY

Informácie o rezervách
Bežné úþtovné obdobie
Názov položky

Stav na
zaþiatku
úþtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav na konci
úþtovného
obdobia

Dlhodobé rezervy, z toho:

1 044 786

1 207 846

Rezerva na zamestnanecké požitky z KZ

1 044 786

Krátkodobé rezervy, z toho:

1 075 322

807 662

Zákonné krátkodobé rezervy:

209 584

194 945

na dovolenku, vrátane sociál. zabezpeþenia

209 584

ostatné krátkodobé rezervy:

865 738

na odmeny a prémie + poistné

621 972

254 210

223 146

346 480

306 636

na reklamácie a záruþné opravy

243 766

233 081

62 574

107 640

305 529

163 060

179 721

1 207 846

194 360

194 945

612 165

Pri všetkých krátkodobých rezervách je pravdepodobné ich zúþtovania v horizonte do 1 roka od ich vzniku.
Špecifickou rezervou je tvorba dlhodobej rezervy na pôžitky a povinnosti vyplývajúce z Kolektívnej zmluvy,
v zmysle ktorej je spoloþnosĢ povinná, v závislosti od odpracovaných rokov, zaplatiĢ svojim zamestnancom pri
odchode do starobného alebo invalidného dôchodku násobok ich priemernej mesaþnej mzdy až do výšky
šiestich priemerných platov, tzv. odchodné. Minimálna požiadavka ustanovená v Zákonníku práce, požadujúca
vyplatenie jednomesaþnej priemernej mzdy pri odchode do starobného alebo invalidného dôchodku, je už v
týchto þiastkach zahrnutá.
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Bezprostredne predchádzajúce úþtovné obdobie

Názov položky

Stav na
zaþiatku
úþtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav na konci
úþtovného
obdobia

Dlhodobé rezervy, z toho:

930 678

114 108

1 044 786

Rezerva na zamestnanecké požitky z KZ

930 678

114 108

1 044 786

1 332 604

1 075 322

527 180

Zákonné krátkodobé rezervy:

174 095

209 584

174 095

209 584

na dovolenku, vrátane sociál. zabezpeþenia

174 095

209 584

174 095

209 584

ostatné krátkodobé rezervy:

1 158 509

865 738

353 085

na odmeny a prémie + poistné

353 085

621 972

353 085

Krátkodobé rezervy, z toho:

na nevyfakturované dodávky
na reklamácie a záruþné opravy

12.

44 800

805 424

1 075 322

805 424

865 738
621 972

44 800

760 624

243 766

760 624

243 766

ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
úþtovné obdobie

Bežné úþtovné obdobie

Záväzky po lehote splatnosti

1 564 982

429 384

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka vrátane

4 729 070

9 225 771

Krátkodobé záväzky spolu

6 294 052

9 655 155

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden
rok až päĢ rokov

3 652 728

591 017

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad
päĢ rokov

3 000 000

Dlhodobé záväzky spolu

3 652 728

3 591 017

Záväzky zabezpeþené záložným právom / zárukou v prospech veriteĐa

Záväzok

Zostatok v roku 2019
(EUR)

Popis zaistenia

Zostatok v roku 2018
(EUR)

Popis zaistenia

Nezaplatené záväzky
Záväzok
Nezaplatené záväzky

4 834
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Záväzok voþi materskej úþtovnej jednotke predstavuje úver, ktorý bol Spoloþnosti poskytnutý na financovanie
aktivít po zmene vlastníka akcií Spoloþnosti ešte v roku 2007. Následne v rokoch 2007 až 2015 SpoloþnosĢ
postupne þasĢ splatila a následne navýšila þerpanie (výšku) poskytnutého úveru. Takto získané prostriedky
použila na financovanie rozsiahlych investiþných aktivít. Úver je splatný 28. mája 2021.
K 31. decembru 2019 predstavovala hodnota istiny sumu 3 000 tis. EUR a hodnota nesplateného úroku 2 833
EUR. K 31. decembru 2018 predstavovala hodnota istiny sumu 3 000 tis. EUR a hodnota nesplateného úroku
2 833 EUR.
Úroky sú odsúhlasované v zmysle obdržanej konfirmácie na mesaþnej báze a úhrada je realizovaná na
polroþnej báze a to 28.5. a 28.11. príslušného roka. Zaúþtovaný nesplatený úrok predstavuje hodnotu úroku za
príslušné obdobie roka 2019. Istina je úroþená 1% p.a..
Záväzky voþi spriazneným osobám t.j. spoloþnostiam v skupine boli k 31. decembru 2019 vo výške 7 430 233
EUR a z toho záväzky z obchodného styku predstavujú hodnotu 3 430 233 EUR.
Záväzky voþi spriazneným osobám t.j. spoloþnostiam v skupine boli k 31. decembru 2018 vo výške 7 105 762
EUR a z toho záväzky z obchodného styku predstavujú hodnotu 4 105 762 EUR.
Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu
Názov položky

Bežné úþtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
úþtovné obdobie

Zaþiatoþný stav sociálneho fondu

27 493

24 946

Tvorba sociálneho fondu na Ģarchu nákladov

89 553

86 547

Tvorba sociálneho fondu spolu

89 553

86 547

ýerpanie sociálneho fondu

77 813

84 000

Koneþný zostatok sociálneho fondu

39 233

27 493

Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu

V roku 2019 boli tvorene príspevky do SF len vo výške 1,5%. Tvorba bola vo výške 89 553 EUR a þerpanie
bolo v prevažnej miere ako príspevok na stravu a to vo výške 72 403 EUR, zvyšná suma 5 410 EUR bola
þerpané na významné udalosti (životné jubileá). Z úþtu a prostriedkov SF sú všetky plnenia poskytované v
zmysle kolektívnej zmluvy (KZ) a v priebehu roka 2019 boli použité predovšetkým na regeneráciu pracovnej
sily, rekreácie a ozdravné pobyty, významné udalosti, kultúrne, spoloþenské a športové podujatia, výpomoc vo
finanþnej tiesni, príspevok ku stravovaniu, príspevok pri dlhodobej práceneschopnosti a finanþný príspevok pri
odchode do dôchodku všetky plnenia poskytované v zmysle kolektívnej zmluvy (KZ).
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ODLOŽENÁ DAĕ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daĖovej pohĐadávke alebo o odloženom daĖovom záväzku
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
úþtovné obdobie

Bežné úþtovné obdobie

Doþasné rozdiely medzi úþtovnou hodnotou
majetku a daĖovou základĖou, z toho:

- 5 483 785

- 5 228 955

30 966

86 693

- 5 514 751

- 5 315 648

Doþasné rozdiely medzi úþtovnou hodnotou
záväzkov a daĖovou základĖou, z toho:

2 562 378

2 545 596

odpoþítateĐné

2 562 378

2 545 596

21%

21%

613 495

563 505

49 971

162 293

odpoþítateĐné
zdaniteĐné

zdaniteĐné
MožnosĢ umorovaĢ daĖovú stratu
v budúcnosti
MožnosĢ previesĢ nevyužité daĖové odpoþty
Sadzba dane z príjmov (v %)
Odložená daĖová pohĐadávka
Uplatnená daĖová pohĐadávka
Zaúþtovaná ako zníženie nákladov
Zaúþtovaná do vlastného imania
Odložený daĖový záväzok
Zmena odloženého daĖového záväzku
Zaúþtovaná ako náklad

14.

DERIVÁTY

SpoloþnosĢ v sledovanom období roka 2019 realizovala predaj a nákup vstupnej suroviny. Tieto obchody sa
svojou povahou môžu zaradiĢ k zabezpeþovacím derivátom na vstupnú surovinu „komoditu“ t.j. komoditný
hedžing nadbytoþných zásob hliníkových þapov, ktoré boli v roku 2019 priebežne predávané (za okamžité
trhové ceny na burze kovov) a následne v prípade potreby spätne odkupované za v tom þase platné trhové ceny
a to prostredníctvom Treasury oddelenia Hydro AB. Otvorené pozície k súvahovému dĖu spoloþnosĢ precenila
na reálne hodnoty s ich zaúþtovaním na konkrétnych a na to definovaných úþtoch v súvahe.

Bežné úþtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce úþtovné
obdobie

Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na

Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom
na

Názov položky

Výsledok
hospodárenia

Vlastné imanie

Výsledok
hospodárenia

Vlastné imanie

Zabezpeþovacie deriváty,
z toho:
Komoditný hedžing

-12 493
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LÍZING (SPOLOýNOSġ JE NÁJOMCOM)

V roku 2019 spoloþnosĢ obstarala dopravnú techniku (vysokozdvižné vozíky) formou operatívneho leasingu.
Informácie o majetku prenajatom formou operatívneho prenájmu k 31. Decembru 2019 a 31. Decembru 2018
sú uvedené v nasledovnej tabuĐke :
Bežné úþtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce úþtovné
obdobie

SplatnosĢ

SplatnosĢ

Názov položky
Do jedného
roka vrátane
Istina

Od jedného
roka do piatich
rokov vrátane

Viac ako
päĢ rokov

Do jedného
roka vrátane

Od jedného
roka do piatich
rokov vrátane

132 979

261 566

245 976

394 545

132 979

261 566

245 976

394 545

Viac ako
päĢ rokov

Finanþný náklad
Spolu

16.

PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

SpoloþnosĢ nemala k 31. decembru 2019 a ani k 31. decembru 2018 žiadne podmienené záväzky a aktíva. Na
podsúvahovej evidencii SpoloþnosĢ sleduje majetok zákazníka prijatý na spracovanie resp. majetok zákazníkov
v Spoloþnosti uschovaný.
Názov položky

Bežné úþtovné obdobie

Majetok prenajatý do úschovy - LN
Ostatný nehmotný majetok
Ostatný hmotný majetok

Bezprostredne predchádzajúce
úþtovné obdobie

1 876 755

1 876 755

198 416

198 416

1 505 336

1 505 336

SpoloþnosĢ neposkytla žiadne záruky.
SpoloþnosĢ vedie súdne spory len vo veci vymáhania svojich pohĐadávok a to prostredníctvom špecializovanej
spoloþnosti EOS Kasolvenzia Slovensko s.r.o. resp. právnika JUDr. Antona Matušku a advokátskej kancelárie
Soukenik – Štrpka, s.r.o.. Na všetky pohĐadávky vymáhané týmito spoloþnosĢami je vytvorená 100% opravná
položka v celkovej sume 794 227 EUR.
Budúce práva a povinnosti:
-

z derivátových obchodov - spoloþnosĢ má za povinnosĢ uskutoþniĢ dohodnutý hedžový obchod
so spriaznenou spoloþnosĢou Hydro AB a zúþtovaĢ kurzové rozdiely vyplývajúce z realizácie resp.
ukonþenia hedžového obchodu, v prípade potreby môže spoloþnosĢ uskutoþniĢ predaj dohodnutého
obchodu alebo dohodnúĢ posunutie splatnosti obchodu, pravdaže pri aktuálnom kurze a zúþtovaní
kurzových rozdielov.

-

z poistných zmlúv - povinnosĢ plniĢ podmienky poistnej zmluvy a zaplatiĢ poistné v lehote splatnosti a
má právo na poistné plnenie pri poistnej udalosti.

Pri lokálnych poisteniach má právo spoloþnosĢ 6 týždĖov pred koncom poistného obdobia vypovedaĢ poistnú
zmluvu.
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SpoloþnosĢ má poistený všetok majetok cez materskú spoloþnosĢ Hydro Extruded Solutions AS Švédsko Global Insurance Programmes, prostredníctvom poisĢovne XL Insurance Co. Ltda a lf.. Majetkové poistenie
zahĚĖa predovšetkým poistenie budov a stavieb, stroje, prístroje a zariadenia, zásoby, prerušenie prevádzky, a
tiež poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s oprávnenou þinnosĢou alebo s používaním
a spotrebou chybného výrobku.

17.

VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby
Informácie o tržbách
Vlastné výrobky
OblasĢ odbytu

Profily

Bežné
úþtovné
obdobie
52 155 116

Služby

Bezprostredne
predchádzajúce úþtovné
obdobie

Bežné
úþtovné
obdobie

Tovar

Bezprostredne
predchádzajúce úþtovné
obdobie

1 525 906

1 154 170

Predajne
Ostatné
52 155 116

Destinácia / Krajina odberu

Bezprostredne
predchádzajúce úþtovné
obdobie

65 390 375

Dovezený materiál

Spolu

Bežné
úþtovné
obdobie

65 390 375

1 097 301

1 087 357

381 958

1 080 394

761

12 188

1 907 864

2 234 564

1 098 062

1 099 545

Bežné úþtovné obdobie

Slovenská republika

Bezprostredne predchádzajúce
úþtovné obdobie

9 276 889

16 426 794

26 674 399

32 006 867

Rakúsko

677 732

829 903

Belgicko

3 583

42 416

Nemecko

10 118 062

11 215 525

Maćarsko

1 479 890

1 459 888

172 267

85 575

2 009 050

1 878 468

Írsko

82 375

73 086

Mexiko

21 511

45 553

2 772 295

2 788 163

140 863

144 642

Švajþiarsko

31 749

427 351

Rumunsko

526 040

15 662

ýeská republika

Litva
PoĐsko

Švédsko
Slovinsko

38

Hydro Extrusion Slovakia a.s.
Poznámky úþtovnej závierky k 31. decembru 2019

IýO : 366 389 27
DIý : 2022019296

USA

362 608

524 792

Dánsko

287 543

473 271

Ukrajina

134 151

267 997

Estónsko

304 175

0

85 860

18 531

55 161 042

68 724 484

Ostatné
Spolu

Realizované tržby v rámci skupiny v sledovanom období roka 2019 predstavovali hodnotu 1 918 744 EUR, þo
predstavuje 3% podiel na celkových tržbách spoloþnosti. Bližšiu špecifikáciu charakteru fakturovaných položiek
a vyþíslenia tržieb za rok 2019 po spoloþnostiach znázorĖuje priložená tabuĐka:
Informácie o þistom obrate
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
úþtovné obdobie

Bežné úþtovné obdobie

Tržby za vlastné výrobky

51 740 682

65 390 375

Tržby z predaja služieb

1 907 864

2 234 564

Tržby za tovar

1 098 062

1 099 545

54 746 608

68 724 484

ýistý obrat celkom

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob
Informácie o zmene stavu vnútroorganizaþných zásob
Bežné úþtovné
obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
úþtovné obdobie

Zmena stavu
vnútroorganizaþných zásob

Názov položky
Koneþný
zostatok

Koneþný
zostatok

Zaþiatoþný
stav

Bežné úþtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúc
e úþtovné
obdobie

Nedokonþená výroba a polotovary
vlastnej výroby

1 559 970

1 742 945

1 287 107

- 182 975

455 838

Výrobky

1 558 245

1 808 911

1 422 580

- 250 666

386 331

Spolu

3 118 215

3 551 856

2 709 687

- 433 641

842 169

Manká a škody

x

x

x

Reprezentaþné

x

x

x

Dary

x

x

x

Iné

x

x

x

- 825 832

-532 488

Zmena stavu
vnútroorganizaþných zásob vo
výkaze ziskov a strát

x

x

x

- 1 259 473

309 681
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Rozdiely v roku 2018 v zmene stavu nedokonþenej výroby a polotovarov a rovnako tak aj v zmene stavu
hotových výrobkov sú spôsobené tvorbou OP vo výške 5 300 EUR a úþtovaním aktivácie polotovarov do skladov
KOOP a Opracovania vo výške 526 904 EUR a cenovými rozdielmi vzniknutými pri prevode hotovej výroby do
konsignaþného skladu a zaúþtovaním cenových korekcií vo výške 283 EUR.
Aktivácia, ostatné výnosy z hospodárskej þinnosti a finanþné výnosy
Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej þinnosti, finanþnej þinnosti
a mimoriadnej þinnosti
Názov položky

Bežné úþtovné obdobie

Významné položky pri aktivácii nákladov,
z toho:

Bezprostredne predchádzajúce
úþtovné obdobie

1 815 608

1 382 807

773 958

855 903

Aktivácia profilov na sklad

1 041 650

526 904

Ostatné významné položky výnosov
z hospodárskej þinnosti, z toho:

1 486 281

1 158 296

412 988

515 312

6 013

16 400

1 067 280

626 584

Finanþné výnosy, z toho:

11 334

14 598

Kurzové zisky, z toho:

11 334

9 452

1 067

453

Aktivácia tovaru do podnikovej predajne

Predaj majetku a materiálu (vrátane odpadu)
Zmluvné pokuty a penále
Ostatné výnosy

Kurzové zisky ku dĖu, ku ktorému sa zostavuje
úþtovná závierka

Ostatné významné položky finanþných výnosov,
z toho:
Výnosy z derivátových operácií
Výnosové úroky
Ostatné finanþné výnosy

5 146

Náklady
Informácie o nákladoch
Názov položky

Bežné úþtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
úþtovné obdobie

Náklady za poskytnuté služby, z toho:
Náklady voþi audítorovi, audítorskej
þinnosti, z toho:

20 800

18 058

náklady za overenie individuálnej úþtovnej
závierky

20 800

18 058

Iné uisĢovacie služby

0

0

Opravy a udržiavanie

1 530 852

2 114 930
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Cestovné náklady

60 507

74 992

Reprezentaþné náklady

28 237

44 391

6 989 647

5 969 055

1 135 742

1 193 745

199 565

225 663

Školenia

35 554

69 153

Telekomunikaþné náklady

33 525

29 478

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

Kalibrácie

14 455

Prenájom / operatívny nájom

373 080

365 891

Poradenstvo

575 684

644 629

Náklady spojené s IT

882 658

717 485

16 761

17 191

1 218 365

1 198 007

122 186

93 431

1 170 626

988 600

152 186

243 453

Reklama a propagácia

45 517

11 902

Tvorba rezervy na reklamácie

62 315

-516 858

965 883

672 830

Drobný software
Náklady na intragroup
Náklady na nekvalitu
Kooperácie (práškov.profilov a pod.)
Náklady na ekológiu, OŽP likv. odpadu

Ostatné služby

Ostatné náklady z hospodárskej þinnosti a finanþné náklady
Informácie o nákladoch
Ostatné významné položky nákladov
z hospodárskej þinnosti, z toho:

381 774

467 964

Skladová cena predaného odpadu

364 257

202 790

17 517

165 089

Skladová cena predaného materiálu
Zostatková cena predaného majetku
Dary

2 500

Pokuty a penále

245

11 171

Odpis pohĐadávok

37 417

65 325

Zákonné poplatky

23 456

15 019

Ostatné

74 561

6 070
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Finanþné náklady, z toho:

76 517

214 193

Kurzové straty, z toho:

36 941

59 884

11

4

Kurzové straty ku dĖu, ku ktorému sa zostavuje
úþtovná závierka

Náklady z derivátových operácií
Poistné

61 382

Ostatné finanþné náklady - poplatky
Nákladové úroky

9 158

28 325

30 418

64 602

Dane z príjmov
Informácie o daniach z príjmov
Bezprostredne predchádzajúce úþtovné
obdobie

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

DaĖ

DaĖ v %

- 95 391

Teoretická daĖ

Základ dane

DaĖ

DaĖ v %

2 004 614
- 20 032

21

420 969

21

DaĖovo neuznané náklady

12 432 481

2 610 821

-2 737

13 048 012

2 740 083

136

Výnosy nepodliehajúce dani

12 355 794

- 2 594 717

2 720

13 421 477

- 2 818 511

141

- 33 600

- 7 056

0

1 597 549

335 485

17

162 293

8

497 778

25

Zníženie základu dane
Umorenie daĖovej straty
minulých rokov
Spolu

- 18 704

0

Splatná daĖ z príjmov
Dodatoþné odvody dane
z príjmov
Odložená daĖ z príjmov
Celková daĖ z príjmov

49 971

52

0
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Bežné úþtovné
obdobie

Názov položky
Suma odloženej daĖovej pohĐadávky z príjmov úþtovanej v bežnom
úþtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby
dane z príjmov
Suma odloženého daĖového záväzku z príjmov úþtovaného v bežnom
úþtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby
dane z príjmov
Suma odloženej daĖovej pohĐadávky úþtovaná v bežnom úþtovnom období
týkajúca sa umorenia daĖovej straty, nevyužitých daĖových odpoþtov a
iných nárokov, ako aj doþasných rozdielov predchádzajúcich úþtovných
období, ku ktorým sa v predchádzajúcich úþtovných obdobiach odložená
daĖová pohĐadávka neúþtovala
Suma odloženého daĖového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúþtovania
tej þasti odloženej daĖovej pohĐadávky v bežnom úþtovnom období, o ktorej
sa úþtovalo v predchádzajúcich úþtovných obdobiach
Suma neuplatneného umorenia daĖovej straty, nevyužitých daĖových
odpoþtov a iných nárokov a odpoþítateĐných doþasných rozdielov, ku
ktorým nebola úþtovaná odložená daĖová pohĐadávka
Odložená daĖ z príjmov, ktorá sa vzĢahuje k položkám úþtovaným priamo
na úþty vlastného imania, bez úþtovania na úþty nákladov a výnosov

18.

Bezprostredne
predchádzajúce
úþtovné obdobie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

S prihliadnutím na skutoþnosĢ, že spoloþnosĢ je súþasĢou skupiny Hydro, spriaznenými osobami sú všetky
sesterské úþtovné jednotky v skupine, ako aj ich štatutárne orgány, riaditelia a výkonní riaditelia. Materskou
spoloþnosĢou je Hydro Extruded Solutions AB (Švédsko) a jej materskou spoloþnosĢou, a najvyššou
kontrolujúcou úþtovnou jednotkou je spoloþnosĢ Norsk Hydro ASA (Nórsko).
Informácie o ekonomických vzĢahoch medzi úþtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
SpoloþnosĢ uskutoþnila nasledujúce transakcie s materskou úþtovnou jednotkou:
Hodnotové vyjadrenie obchodu
Dcérska úþtovná jednotka/
Materská úþtovná jednotka

Kód druhu
obchodu

Hydro Extruded Solutions AB

úroky

Hydro Extruded Solutions AB
Hydro Extruded Solutions AB

Bežné úþtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce úþtovné
obdobie

30 418

64 602

intragorup
charges

1 218 365

1 226 413

poistenie

11 569

49 575

SpoloþnosĢ uskutoþnila v roku 2019 nasledujúce transakcie so sesterským úþtovnými jednotkami:
PREDAJ

Hodnotové vyjadrenie obchodu
Spriaznená osoba

Kód druhu
obchodu
Bežné úþtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce úþtovné
obdobie

Hydro Extrusion Italy srl

CBT poplatky /
By Product

1 093

2 282 200

Hydro Extrusion Hungary Kft.

(rôzne predaje)

419 507

1 500 089
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výrobky (profily)

26 449

740 773

služby na DM
(A/DM, O/DM)

201 500

605 603

refakturácia
nákladov (IT)

169 596

153 714

CBT poplatky /
ostatné

21 962

SAPA Aluminium Sp. z o.o.

(rôzne predaje)

118 858

z toho :

výrobky (profily)

434 124
296 958

CBT poplatky

118 858

73 822

Al.þapy

50 879

služby na DM
(A/DM, O/DM)

12 466

služby na DM
(A/DM, O/DM)

522 328

391 281

Hydro Building Systems Poland Sp.

refakturácia
nákladov (SBS)

50 555

346 209

Hydro Extrusion Baltics AS

výrobky (profily)

306 039

309 662

Hydro Extrusion Offenburg GmbH

výrobky (profily)
/ CBT poplatky

41 991

31 664

CBT poplatky

19 609

36 494

Hydro Building Systems Germany
Gmbh

refakturácia
nákladov (SBS)

403 766

Hydro Components Nenzing GmbH

predaj majetku

35 000

Hydro Extrusion SRL

ostatné Hydro spoloþnosti

POHďADÁVKY

Hodnotové vyjadrenie obchodu
Spriaznená osoba
Bežné úþtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce úþtovné
obdobie

Hydro Extrusion Hungary Kft.

49 676

82 341

Hydro Extrusion SRL

54 958

54 203

Hydro Building Systems Germany GmbH

36 734

Ostatné Hydro spoloþnosti

4 543

261

Hydro Building Systems Poland Sp.

76 259

Hydro Extrusion Baltics AS

80 075

Hydro Extrusion Offenburg GmbH

3 318

Spolu

145 912
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NÁKUP
HYDRO ALUMINIUM AS_NO (EBU)

Al. primárne
þapy
Služba
prepracovania
(remelt)

19 981 033

26 581 901

1 451 131

1 432 032

LN

28 276

37 170

(rôzne nákupy)

29 743

182 071

LN

136 370

151 484

cbt

6 575

30 587

Hydro Extrusion Eupen S.A. (BEX)

LN

128 191

159 349

Hydro Extrusion Sweden AB (GCV)

Profily

121 965

142 141

(rôzne nákupy /
ref.nákladov)

54 876

1 040 964

IT služby

684 937

599 213

nákup MTZ
(profily)

732 877

353 291

Financial
services

50 172

53 770

HYDRO ALUMINIUM AS_NO (EBU)
Hydro Extrusion Hoogezand B.V.(NLS)
Hydro Extrusion Poland Sp. Z o.o.

Sapa Profiles Kft.

Poplatky CBT

30 402

Damaged
profiles

2 362

Ostatné
náklady
Hydro Extrusion Italy S.R.L. (IIE)
Hydro Extrusion Srl (RAE)

Al.remelt.þapy /
Ref.nákladov

10 625

1 926

1 871 053

433 121

Poškodené
profily

25 094

Hydro Extrusion Nenzing GmbH (ANE)

cbt / profil

58 064

17 137

Hydro Holding Offenburg GmbH (DDE)

cbt

11 353

113 443

profily

48 731

47 134

cbt

38 191

76 527

Hydro Building Systems Czechia s.r.o.

Provízia za
predaj

107 398

117 257

HYDRO ALUMINIUM AS_NL2 (EBU)

Primárne þapy

742 618

102 392

ostatné Hydro spoloþnosti

(rôzne nákupy)

53 363

8 640

Hydro Extrusion Lichtervelde NV
Hydro Uphusen (ADU)
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ZÁVÄZKY

Hodnotové vyjadrenie obchodu
Spriaznená osoba
Bežné úþtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce úþtovné
obdobie

Norsk Hydro ASA

3 000 000

3 000 000

HYDRO ALUMINIUM AS_SK (EBU)

2 050 496

2 832 959

Hydro Extrusion Italy S.R.L. (IIE)

700 941

433 121

Hydro Extruded Solutions AS (EES)

497 698

465 936

Hydro Extrusion Hungary Kft. (HUT)

127 682

113 545

Hydro Extrusion Eupen S.A. (BEX)

25 156

9 223

Hydro Extrusion Poland Sp. Z o.o.

17 391

14 238

Ostatné Hydro spoloþnosti

7 383

31 337

Hydro Extrusion Hoogezand B.V.(NLS)

2 899

3 392

HYDRO ALUMINIUM AS_NO (EBU)

192 535

Hydro Building Systems Czechia s.r.

9 476

Spolu

19.

6 430 233

7 105 762

TRANSAKCIE S KďÚýOVÝM MANAŽMENTOM

KĐúþovým manažmentom sú osoby, ktoré majú právomoc a zodpovednosĢ za plánovanie, riadenie a kontrolu
þinnosti úþtovnej jednotky, priamo alebo nepriamo, vrátane každého výkonného riaditeĐa alebo iného riaditeĐa
úþtovnej jednotky. Priemerný poþet osôb kĐúþového manažmentu v roku 2019 a rovnako tak v roku 2018 bol 3
osoby a to þlenovia predstavenstva.
Odmeny vyplatené alebo záväzky voþi osobám kĐúþového manažmentu (ktoré sa vykazujú v rámci osobných
nákladov vo výkaze ziskov a strát) sú nasledovné:
Hodnotové vyjadrenie obchodu
Dcérska úþtovná jednotka/ Materská úþtovná jednotka
Bežné úþtovné obdobie
Mzdy a ostatné krátkodobé zamestnanecké pôžitky

Bezprostredne predchádzajúce
úþtovné obdobie

263 051

292 418

1 800

1 350

Odvody

79 720

71 103

SPOLU

344 571

364 871

Doplnkové dôchodkové poistenie

KĐúþovému manažmentu neboli poskytnuté žiadne iné významné platby alebo výhody.
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INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ýLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH
ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚýTOVNEJ JEDNOTKY

Odmeny dozorných orgánov Spoloþnosti z dôvodu výkonu ich funkcie pre SpoloþnosĢ v sledovanom úþtovnom
období boli vo výške 1 656 EUR (v roku 2018: 1 656 EUR).
ýlenom dozorných orgánov neboli v roku 2019 poskytnuté žiadne pôžiþky, záruky alebo iné formy
zabezpeþenia, ani finanþné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné úþely þlenov, ktoré sa vyúþtovávajú
(v roku 2018: rovnako tak žiadne).
21.

VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚýTOVNÁ
ZÁVIERKA

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila dĖa 11. marca 2020 v súvislosti so šírením vírusu SARS-CoV-2 a
ním vyvolanej choroby COVID-19 globálnu pandémiu a vláda Slovenskej republiky vyhlásila dĖa 16. marca 2020
núdzový stav. Kećže starostlivosĢ o zdravie našich zamestnancov a zákazníkov je na prvom mieste spoloþnosĢ
pristúpila k urþitým opatreniam, ktoré však neobmedzujú kontinuitu služieb poskytovaných spoloþnosĢou.
V rámci dôležitých udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje úþtovná závierka spoloþnosĢ posúdila
možný dopad vírusu SARS-CoV-2 na hospodárenie spoloþnosti za rok 2020 a likviditu spoloþnosti. SpoloþnosĢ
v súþasnosti oþakáva pokles tržieb v porovnaní s odhadovanými tržbami. SpoloþnosĢ zároveĖ nepredpokladá
významný vplyv na svoju likviditu vćaka presunu finanþných prostriedkov z materskej spoloþnosti, avšak tento
predpoklad sa môže meniĢ vzhĐadom na budúci vývoj situácie. Spoloþnosti nebolo komunikované žiadne
zrušenie zmluvných vzĢahov zo strany jej zákazníkov. Napriek tomu, spoloþnosĢ posúdila vplyv maximálneho
predpokladaného výpadku výnosov a ich vplyvu na plánované hospodárenie a likviditu. Na základe toho prišla
k záveru, že disponuje dostatoþnou likviditou na to, aby vedela pokryĢ aj tento výpadok ako aj zabezpeþila
nepretržité pokraþovanie spoloþnosti. SpoloþnosĢ mala k 31. decembru 2019 kladný pracovný kapitál, priþom
ani aktuálnym vývojom sa táto situácia nezmenila. SpoloþnosĢ má navyše likvidné aktíva vo forme krátkodobých
pohĐadávok, ktorých splatenie sa predpokladá v najbližšom þase a je aj preto pri nezmenených podmienkach
schopná plniĢ svoje záväzky a zabezpeþiĢ kontinuitu v peĖažných tokoch.
PodĐa názoru vedenia spoloþnosti uvedené faktory podporujú tvrdenie, že spoloþnosĢ bude maĢ dostatoþné
zdroje na to, aby pokraþovala vo svojej þinnosti najmenej 12 mesiacov od dátumu vydania úþtovnej závierky.
Vedenie spoloþnosti dospelo k záveru, že rozsah možných výsledkov, ktoré sa zvažujú pri prijímaní tohto
posúdenia, nespôsobuje významné neistoty súvisiace s udalosĢami alebo podmienkami, ktoré by mohli spôsobiĢ
vážne pochybnosti o schopnosti spoloþnosti pokraþovaĢ v þinnosti.
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PREHďAD O PEĕAŽNÝCH TOKOCH K 31. DECEMBRU 2019
2019
EUR

2018
EUR

PeĖažné toky z prevádzkovej þinnosti
PeĖažné toky z prevádzky
Zaplatené úroky
Prijaté úroky
Zaplatená daĖ z príjmov
Vyplatené dividendy
výskytu
Príjmy z položiek výnimoþného rozsahu alebo výskytu
ýisté peĖažné toky z prevádzkovej þinnosti

886 341
-30 418
0
-348 228
0
507 695
0
507 695

2 313 234
-64 602
0
-277 098
0
1 971 534
0
1 971 534

PeĖažné toky z investiþnej þinnosti
Nákup dlhodobého majetku
Príjmy z predaja dlhodobého majetku
Obstaranie investícií
Prijaté dividendy
ýisté peĖažné toky z investiþnej þinnosti

-560 250
35 000
0
0
-525 250

-2 041 578
0
0
0
-2 041 578

PeĖažné toky z finanþnej þinnosti
Príjmy zo zvýšenia základného imania
Príjmy z príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov
Príjmy z úverov
Splátky dlhodobých záväzkov
Splátky prijatých úverov
ýisté peĖažné toky z finanþnej þinnosti

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

(Úbytok) prírastok peĖažných prostriedkov a peĖažných
ekvivalentov

-17 555

-70 044

PeĖažné prostriedky a peĖažné ekvivalenty na zaþiatku roka

25 270

95 314

PeĖažné prostriedky a peĖažné ekvivalenty na konci roka

7 715

25 270
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PeĖažné toky z prevádzky
2019
EUR
ýistý zisk (pred odpoþítaním daĖových položiek a
položiek výnimoþného rozsahu alebo výskytu)

2018
EUR

-95 222

2 004 614

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Opravná položka k pohĐadávkam
Opravná položka k zásobám
Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku
Opravná položka k dlhodobému finanþnému majetku
Úrokové náklady
Rezervy
Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku
Výnosy z dlhodobého finanþného majetku

2 392 586
-56 991
-64 398
-634 238
0
30 418
-105 152
-35 000
0

2 315 738
-57 143
-2 130
-695 338
0
64 602
-143 174
0
0

Odpis pohĐadávok
Iné nepeĖažné operácie
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu

37 417
-4 058
1 465 362

65 325
0
3 552 494

Zmena pracovného kapitálu:
Úbytok (prírastok) pohĐadávok z obchodného styku a iných
pohĐadávok (vrátane þasového rozlíšenia aktív)
Úbytok (prírastok) zásob
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane þasového rozlíšenia

1 169 030
1 618 987
-3 367 038

-2 135 312
1 076 530
-180 478

886 341

2 313 234

Úpravy o nepeĖažné operácie:

PeĖažné toky z prevádzky

PeĖažné prostriedky
PeĖažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumie peĖažná hotovosĢ, ekvivalenty peĖažnej hotovosti, peĖažné
prostriedky na bežných úþtoch v bankách alebo poboþkách zahraniþných bánk, kontokorentný úþet a þasĢ
zostatku úþtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným úþtom a pokladnicou alebo medzi
dvoma bankovými úþtami.
PeĖažné ekvivalenty
PeĖažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finanþný majetok zameniteĐný za
vopred známu sumu peĖažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších
troch mesiacoch odo dĖa, ku ktorému sa zostavuje úþtovná závierka, napríklad termínované vklady na
bankových úþtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesaþnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere urþené
na obchodovanie, prioritné akcie obstarané úþtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dĖa,
ku ktorému sa zostavuje úþtovná závierka.
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