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POHĽAD
Príhovor generálneho riaditeľa

Vážené dámy, vážení páni,
rok 2015, ktorý hodnotíme v tejto Výročnej
správe, nepatril medzi bezproblémové a pokojné
roky...
Správy o vojnových konfliktoch a nepokojoch
neboli len imaginárne titulky v tlači. Bolo to niečo,
čo ovplyvňovalo každodenný život a ekonomiku.
Samozrejme, že aj život a ekonomiku spoločnosti
SLOVMAG, a.s. Lubeník, pretože gro našej
produkcie umiestňujeme na trhoch mimo
Slovensko. Navyše ani segment hutníctva
a cementárskeho priemyslu nie je trhom
stabilného rastu, práve naopak. Pritom ide
o segment, v ktorom pôsobia naši najväčší
odberatelia.
Museli sme v plnej miere akceptovať skutočnosť,
že roky, v ktorých sme vyrábali jednoduché stavivá s nízkymi nákladmi na výrobu a vo vysokých
objemoch, sú nenávratne preč.
Tieto skutočnosti si vyžiadali razantnú reakciu.
Rok 2015 bol rokom takýchto razantných reakcií
vo forme mnohých ekonomických opatrení
a zmien. Bol tiež rokom personálnych výmien
a žiaľ aj rokom znižovania počtu zamestnancov.

Hospodársky výsledok spoločnosti sme síce
nedokázali v rámci roka vytiahnuť do celkovo
pozitívnych čísel, ale som rád, že môžem
konštatovať, že už v druhom polroku roku 2015
sme zaznamenali pozitívne zmeny v ekonomike
v porovnaní s rovnakým obdobím minulých
rokov.
V plnej
miere
chápeme
nevyhnutnosť
sa intenzívne orientovať na špecializované
stavivá s nižšími objemami výroby, s vyššou
kvalitou a tiež vyššou pridanou hodnotu.
Skladačka nášho ekonomického úspechu však
potrebuje všetky komponenty a popri potrebe
ďalšieho rozvoja predaja uhlíkatých stavív,
kaustickej magnézie, či briketovaných výrobkov
z našich nových liniek, musíme udržať aj ostatné
tradičné segmenty predaja. Budovať by sme
chceli aj na pozitívnych výsledkoch našich
výrobkov vo farebnej metalurgii.
Toto všetko vieme a chápeme. Vieme, chápeme
a uvedomujeme si význam našej spoločnosti
i v sociálnom kontexte. Lebo i napriek nižšiemu
počtu zamestnancov než tomu bolo v minulosti,
stále patríme medzi významných zamestnávateľov v regióne, kde má nezamestnanosť,
takpovediac, trvalý pobyt.

Materská spoločnosť, uvedomujúc si nevyhnutnosť týchto zmien, posilnila rady manažmentu
o zástupcu generálneho riaditeľa pre racionalizáciu práce, ktorým je p. Dmytro Artamonov
a mňa poverila funkciou generálneho riaditeľa.

Želajme si

Všetky prijaté opatrenia boli zamerané
na záchranu spoločnosti, vytvorenie predpokladov jej rozvoja z dlhodobého hľadiska a jej
ekonomického oživenia.

a najmä pre všetkých jej zamestnancov...

teda spoločne, aby sa pozitívny

výsledok, ktorý plánujeme na rok 2016, stal
realitou. Želajme si spoločne úspešný rok
pre

spoločnosť

pre

všetkých

SLOVMAG,
jej

a.s.

obchodných

Lubeník,
partnerov

Ján Galovič
Predseda predstavenstva, a.s.,
Generálny riaditeľ a.s.
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PROFIL
Spoločnosť patrí k najväčším výrobcom žiaruvzdorných stavív a hmôt na Slovensku. Sme zameraní
na výrobu bázických stavív a žiaruvzdorných hmôt, ktoré sa používajú na opravy a obnovu výmuroviek
oceliarenských a cementárenských pecí, v zariadeniach používaných pri výrobe vápna, v rámci segmentu
farebnej metalurgie a naše stavivá sú používané aj na výplne elektrických akumulačných pecí. Spoločnosť
naďalej vykonáva ťažbu z vlastného ložiska prírodného magnezitu, pričom pri výrobe využíva nielen
vlastné ale aj dovážané suroviny.


Obchodné meno :
SLOVMAG, a.s. Lubeník
049 18 Lubeník, 236
IČO : 31 686 184



Označenie zápisu do obchodného registra :
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka c. 402/S oddiel Sa



Deň zápisu do obchodného registra:
01. 03. 1994



Právna forma :
akciová spoločnosť

PREDSTAVENSTVO SPOLOČNOSTI
Ing. Ján Galovič, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Daniel Fedoriak, člen predstavenstva a.s.

DOZORNÁ RADA SPOLOČNOSTI
Sergey Yurievich Odegov, člen
Vladimír Valerievich Dunaev, člen
Evgeny Nikolaevich Nenashev, člen
Pavel Krštieň , člen
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VÝKONNÉ VEDENIE SPOLOČNOSTI
Ing. Ján Galovič, generálny riaditeľ
Dmytro Artamanov – zástupca generálneho riaditeľa pre racionalizáciu práce
Ing. Ljubomir Vaskovič, CSc. zástupca generálneho riaditeľa
Ing. Milan Kvetko, obchodný riaditeľ
Mgr. Jana Mladšia, ekonomický riaditeľ
PhDr. Daša Benková, personálny riaditeľ
Ing. Ján Goldschmidt, výrobný riaditeľ
Ing. Jaroslav Ganaj, technický riaditeľ

KTO SME
 Náš príbeh
 sa začal písať už v rolu 1897, kam siahajú počiatky ťažby magnezitu. Samotná hlbinná ťažba
na bani Studená začala až v roku 1934 a výstavba závodu začala v roku 1956. V roku 1972 už vznikal
„Lubenícky nový závod“ , pričom pamätníci až doposiaľ poznajú jeho skratku: LUNZ.
 Dlhé roky bol závod organizačne začlenený pod Slovenské magnezitové závody, š.p. Košice.
A až v roku 1993 sa začala písať jeho novodobá a samostatná história. Delimitáciou majetku
štátneho podniku na desať samostatných právnych subjektov, vznikol i podnik Slovenské
magnezitové závody, š.p. Lubeník. Tento štátny podnik sa pretransformoval na akciovú
spoločnosť so 100 % účasťou zamestnancov na základe čoho bola dňa 1.3.1994 zapísaná
do Obchodného registra akciová spoločnosť pod názvom SLOVMAG, a.s. Lubeník.


Rok

2008 sa SLOVMAG, a.s. Lubeník

stáva súčasťou skupiny Magnezit Group, ktorá je

strategickým investorom v našej oblasti podnikania. Magnezit Group je najväčším výrobcom
v segmente magnezitového priemyslu na ruskom teritóriu a kľúčovým výrobcom
v celosvetovom meradle v odvetví produkcie magnezitu.

 Status
 Spoločnosť je v súčasnosti jedným z najväčších výrobcov žiaruvzdorných stavív a hmôt
na Slovensku. Jej výrobky sú využiteľné
a cementárenských pecí,

v

priemysle

pri opravách a výrobe výmuroviek oceliarenských
farebnej

metalurgie,

pri

výrobe

elektrických

akumulačných pecí ako teplonosné jadrá na výplne a podobne. Takzvané netvarové výrobky sa
uplatňujú tiež ako zdroj horčíka v poľnohospodárstve.
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 Uspokojovanie potrieb a požiadaviek zákazníka je založené na vyše 50-ročnej tradícii výroby
a množstve skúseností. Veľký dôraz je kladený na ochranu životného a pracovného prostredia
v procese výroby a aj pri aplikácii výrobkov.
 V súčasnosti je vlastníkom spoločnosti SLOVMAG, a.s. Lubeník skupina Magnezit Group s 99,6 %
vlastníckeho podielu. Táto skupina je reprezentovaná firmou Mag Holdings S.A. so sídlom
v Luxemburgu. Magnezit Group je najväčším výrobcom žiaruvzdorných výrobkov na ruskom
teritóriu a dlhodobo si udržiava významné postavenie v celosvetovom meradle. Okrem
spoločnosti Slovmag, a.s. Lubeník vlastní niekoľko výrobných závodov v Rusku, na Ukrajine,
v Číne, vrátane najväčšej firmy na výrobu žiaruvzdorných stavív na svete - magnezitového
závodu v Satke.

 Vízie
 Používať skúsenosti, um a zručnosť svojich ľudí pri ďalšom rozvoji
 Používať vlastné surovinové zdroje
 Používať svoje tradičné výrobné zariadenia – šachtové pece, rotačnú pec na slinkovej prevádzke,
tunelové pece, lisy a ďalšie zariadenia na tehlovej prevádzke
 Používať aj významne zrekonštruované a novopostavené investičné celky, ktorými sú najmä linka
na výrobu uhlíkatých stavív vrátane novej temperovacej pece Ľubena a briketačná linka. Tu nás
stále ešte čaká proces presadzovania sa na trhoch s novými výrobkami, či už u našich existujúcich,
ale aj u nových zákazníkov

 Čísla
 Komentár k vývoju ekonomiky a hospodárenia spoločnosti je uvedený pod nižšie uvedenými
prehľadnými tabuľkami.
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Náklady a výnosy

Tržby z predaja tovaru
Náklady vynaložené na predaný
tovar
Obchodná marža
Výroba
Tržby z predaja vlastných výrobkov
a služieb
Zmeny stavu zásob
Aktivácia
Výrobná spotreba
Spotreba materiálu a energie
Služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Odpisy
Tržby z predaja HIM a materiálu
ZC predaného HIM a pred. materiálu
Tvorba a zúčtovanie OP
k pohľadávkam
Ostatné výnosy z hospodárskej
činnosti
Ostatné náklady na hospodársku
činnosť
Prevádzkový hospodársky výsledok
Tržby z predaja cenných papierov
a podielov
Predané cenné papiere a podiely
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Kurzové zisky
Kurzové straty
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
Ostatné náklady na finančnú činnosť
Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti
HV z bežnej činnosti pred zdanením
Daň splatná
Daň z príjmov odložená
Výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie

ROK 2014

ROK 2015

ROK 2015

SKUTOČNOSŤ

ZÁMER

SKUTOČNOSŤ

1 556 061

690 383

1 540 198

1 477 329

620 307

1 406 807

78 732
27 419 002

70 076
32 712 442

133 391
23 760 430

24 862 189

33 147 679

23 222 726

927 906
1 628 907
18 814 281
16 353 949
2 460 332
7 022 385
186 636
1 685 731
83 601
34 099

-857 654
422 417
23 019 829
19 899 112
3 120 717
7 415 370
189 263
1 708 023
2 000
1 500

-791 346
1 329 050
16 337 015
14 361 524
1 975 491
6 663 900
187 217
1 368 262
29 042
19 483

47 347

13 690

1 480 290

796 688

958 220

608 260

469 223

436 201

662 886

777 998

-144 685

1 312 280

357 500

818 010

1 123 948

352 687

810 822

221 926
9 258
79 978
16 171
37 528

236 311

179 538
35 941
104 649
47 703
73 470

-125 671

-246 998

-266 825

537 215
2 880
89 495

531 000
92 380

-411 510
2880
-72 573

444 840

438 620

-341 817

15 500

7

Aktíva
k 31.12.2014
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Neobežný majetok
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Hotová výroba
Ostatné zásoby
Pohľadávky
Krátkodobé z obchodného styku
Daňové
Ostatné
Finančný majetok
OBEŽNÝ MAJETOK
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
SPOLU

5 351
22 239 329
22 244 680
14 983 517
3 967 923
6 671 788
4 155 332
188 474
2 743 570
2 307 840
392 365
43 365
373 241
18 100 328
111 762
40 456 770

Projekcia rok
2015
16 834
22 247 840
22 264 674
14 430 000
3 900 000
6 500 000
4 000 000
30 000
4 406 113
4 026 113
350 000
30 000
462 833
19 298 946
100 000
41 663 620

k 31. 12.2015
2 942
21 040 626
21 043 568
15 861 427
4 511 092
6 481 069
4 831 583
37 683
4 119 249
3 460 555
636 508
22 186
68 172
20 048 848
36 397
41 128 813

Pasíva
k 31.12.2014
Základné imanie
Kapitálové fondy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
z obchodného styku
z nevyfakturovaných dodávok
voči spoločníkom z rozdelenia zisku
voči zamestnancom
zo sociálneho zabezpečenia
Daňové záväzky
Ostatné záväzky
Bankové úvery celkom
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery bežné
ZÁVÄZKY
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
SPOLU

3 466 318
7 052 095
1 545 111
6 865 265
4 893 442
22 863
777
335 974
220 608
37 923
1 353 678
5 961 239
4 116 984
1 844 255
17 634 688
24 617
40 456 770

Projekcia rok
2015
3 466 318
7 053 852
1 633 084
5 266 151
4 711 783
1 000
333 354
220 014

8 126 984
3 030 000
5 096 984
18 420 831
5 000
41 663 620

k 31. 12.2015
3 466 318
7 079 288
1 449 701
6 288 339
5 739 675
39877
774
277 483
180 847
33 292
16 391
7 620 391
3 030 000
4 590 391
18 641 525
4 447
41 128 813
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 Naprojektovaný podnikateľský zámer pre rok 2015 sa nám v II. kvartáli 2015 začal výrazne
vzďaľovať a museli sme rýchlo reagovať na situáciu na trhu, keďže nebolo možné očakávať
výraznejší nárast úrovne predaja. Bolo nevyhnutné prikročiť k ráznym škrtom v oblasti nákladov
spoločnosti s cieľom zvýšiť produktivitu práce, spotrebu energií a dosiahnuť úspory tak,
aby sa spoločnosť napriek nižšej než plánovanej úrovni objemov, neprepadla do hlbokých strát.
 II. polrok je v ekonomike našej spoločnosti tradične slabším ako I. polrok a tak tomu bolo aj v roku
2015. Pokiaľ však porovnáme porovnateľné, t.j. prevádzkový hospodársky výsledok II. polrokov
rokov 2013, 2014 a 2015 – posledný spomenutý bol najlepší spomedzi uvedených rokov. Potvrdilo
sa nám teda, že nastolená cesta prispôsobenia sa dosiahnuteľným predajom a nie čakanie
na obdobie rastov, bola cestou správnou.
 Celkový hospodársky výsledok v roku 2015 sme po dlhom čase pozitívnych hospodárskych
výsledkov vykázali v tzv. červených číslach, t.j. dosiahli sme stratu po zdanení na úrovni -342 tis. €.
Vzhľadom na naakumulované prostriedky spoločnosti tým však nijakým spôsobom nebola
ohrozená prevádzkyschopnosť a finančná stabilita spoločnosti. Veríme, že pozitívne vplyvy
zrealizovaných opatrení nám pomôžu zabezpečiť dlhodobú perspektívu pre spoločnosť
a jej zamestnancov ...

PREDSTAVUJEME

Prevádzky výrobného úseku
Ťažba a úprava magnezitovej suroviny je realizovaná v rámci banskej prevádzky. Magnezitová surovina
sa ťaží hlbinným spôsobom. Vyťažená surovina sa drví na požadované frakcie v čeľusťovom drviči
a po ďalších úpravách sa získavajú koncentráty pre pecné agregáty.
Spracovanie koncentrátov sa uskutočňuje v sintrovej prevádzke. Koncentráty sú vypaľované
v šachtových a jednej rotačnej peci pri teplotách nad 1550°C. Následnou elektromagnetickou separáciou
sú získavané tehliarenske slinky k výrobe stavív. Z tzv. oceliarenských slinkov, ktoré zostávajú po separácii
kvalitnejšej zložky, sú vyrábané sypké hmoty, ktoré predstavujú finálny produkt pre špeciálne použitie.
Žiaruvzdorné stavivá sú výrobkami tehlovej prevádzky, kde dochádza k záverečnému zhodnoteniu
ťaženej suroviny. Namiešané hmoty spolu s prísadami sú spracované na hydraulických a mechanických
lisoch. Získané tvarové prvky sú následne vypaľované v tunelových peciach resp. sušené. Záverečné
operácie v rámci prevádzky sú triedenie a prípadná kalibrácia stavív.
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Nie je možné premietnuť v číslach prácu robotníkov, bez ktorých by firma nevyrábala, neexpedovala,
neexistovala. Čísla tiež nevyjadria snahu technikov, ktorí zabezpečujú, aby bolo vo firme čo vyrábať
a čo expedovať. No číselné vyjadrenie je sumárom toho, čo sa - vyjadrené v tonách - na jednotlivých
výrobných prevádzkach produkovalo.

Skutočnosť
2014
BANSKÁ PREVÁDZKA
Úžitková rúbanina
Koncentráty
PREVÁDZKA VÝROBY SLINKOV
Upravené sypké hmoty
TEHLOVÁ PREVÁDZKA
Stavivá spolu
z toho: pálené
CHV
uhlíkaté
Žiaruvzdorné hmoty

Na banskej prevádzke sa

PZ 2015

Skutočnosť
2015

87 210
40 076

72 950
48 690

79 343
36 937

25 900

21 159

19 620

25 335
19 958
102
5 274
3 950

32 394
22 212
99
10 083
3 327

25 186
20 709
69
4 407
2 128

v roku 2015 vyťažilo menej suroviny a spracovalo menej koncentrátov

ako v roku 2014. Ťažba kopírovala výrobné, resp. realizačné potreby spoločnosti. Sortimentná skladba
výroby sa totiž už dlhodobejšie orientuje na nakupované suroviny. Negatívom je nižšia ťažba a teda
i nižšia potreba zamestnanosti na banskej prevádzke, pozitívom je zachovanie ložiska na dlhší časový
horizont. Trend výroby z nakupovaných surovín sa prejavuje aj na slinkovej prevádzke. Pritom výroba
oboch prevádzok, ako aj výroba tehlovej prevádzky je tiež poznačená všeobecným poklesom po dopyte
spôsobeným znižovaním produkcie našich zákazníkov.

Prevádzky technického úseku
Nielen na technickom úseku bolo v roku 2015 hlavným cieľom zabezpečiť optimalizáciu nákladov. Zároveň
sme však robili všetko pre to, aby boli poskytnuté všetky služby, ktorých potreba bola definovaná
výrobnými prevádzkami, a tieto služby boli poskytnuté aj v požadovanej kvalite. Tento zámer sa nám
darilo plniť, o čom svedčia nižšie uvedené sumárne hodnoty v členení podľa základných činností
zabezpečovaných na Prevádzke servisu a služieb:
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Energetické hospodárstvo
K úspore energetických nákladov voči predchádzajúcemu obdobiu prispel vývoj na trhoch kľúčových
energií, takže aj keď sme dosiahli

nižší objem produkcie v porovnaní s rokom 2014 až o cca 13%

(v hodnotovom vyjadrení), podiel energetických nákladov na výkonoch výroby klesol z 19,3% v roku 2014
na 18% v roku 2015. Jednotková cena zemného plynu síce vzrástla o 0,7%, ale objem spotreby v MJ
poklesol o takmer 21%, pri porovnateľnom objeme spotreby by nákupná cena zemného plynu bola nižšia.
Jednotková cena elektrickej energie v roku 2015 poklesla o 2,8%, pričom poklesla aj spotreba v merných
jednotkách o takmer 15%. V roku 2016 máme v pláne realizovať početné opatrenia, ktoré by zvýšili
produktivitu práce jednotlivých výrobných, a teda aj energetických uzlov, čo by malo priniesť relevantné
úspory energií v hodnotovom vyjadrení, pričom jednotkové ceny by ani pri poklese objemov spotreby
nemali rásť.

Opravy a údržba majetku
Celková hodnota opráv realizovaná vo vlastnej réžii predstavovala sumu 2 351 413 €, z toho 567 600 € bola
hodnota nakupovaného materiálu. Na dodávateľské opravy externými partnermi sme vynaložili 118 915 €.
Voči predchádzajúcemu roku sme teda na opravy celkom vynaložili o takmer 895 tis. € menej. Súvisí
to s optimalizáciou počtu zamestnancov aj na Prevádzke servisu a služieb a s nižším objemom výroby
v roku 2015. Pokles nákladov na opravy nám pomohol aspoň čiastočne reagovať na pokles tržieb
a výkonov spoločnosti tak, aby sa hospodársky výsledok spoločnosti neprepadol do ešte hlbšej straty.
Vieme však, že opravovať naše výrobné zariadenia, ktoré začali vyrábať v sedemdesiatych rokoch
minulého storočia bude potrebné intenzívne aj naďalej a ďalšie výraznejšie znižovanie nákladov na opravy
by už bolo na úkor prevádzkyschopnosti spoločnosti.

Doprava
Činnosť na strediskách dopravy vyčíslená v ocenení vnútropodnikovými cenami dosiahla sumu 312 155 €,
čo znamená pokles voči predchádzajúcemu roku o 132 tis. €. Doprava znamená v podmienkach
našej spoločnosti

činnosť železničnej vlečky, ďalej nákladnej (najmä vnútropodnikovej

dopravy)

vozidlami Tatra 815, prevádzkovanie ďalších mechanizmov a tiež činnosť osobnej dopravy. V roku 2015
doprava prestala zabezpečovať tzv. MTZ dovozy dodávkovým vozidlom vzhľadom na jeho vyradenie
po ukončení doby životnosti, pričom sa nám vo väčšine prípadov podarilo dohodnúť s dodávateľmi
zabezpečovanie dopravy v ich réžii, resp. prechod na štandardné dopravné služby.
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Činnosť obchodného úseku
Udržať sa a zároveň rozvíjať trhovú pozíciu v zložitých konkurenčných podmienkach je z roka na rok
zložitejšie.
Obchodná činnosť sa zameriavala v prvom rade na posilnenie predaja nových výrobkov z nových liniek,
čo vypovedá, že podobne ako v roku 2014 tak aj v roku 2015 sme aj naďalej realizovali aktivity za účelom
predaja nového sortimentu carboresom viazaných magnéziovo-uhlíkatých stavív ako aj predaj
briketovaných materiálov. Zatiaľ však dopyt po tomto druhu výrobkov nie je podľa našich želaní,
no naďalej aktívne pracujeme na zvýšení predaja týchto výrobkov. Pokračovali sme aj v snahe o zvýšenie
predaja kaustickej kalcinovanej magnézie pre použitie v poľnohospodárstve, pričom sa nám podarilo
zvýšiť predaj tejto výrobkovej skupiny o 4%, hlavne nájdením nových odbytísk a predajných kanálov
v Európe. Veríme, že tento druh výrobkov má potenciál ešte viac zlepšovať naše hospodárske výsledky
v budúcnosti.
Žiaľ výsledok v sledovanom období poukazuje na to, že dochádza k znižovaniu produkcie priemyselných
podnikov – našich zákazníkov hlavne v oblasti hutníctva a cementárskeho priemyslu. Ich horšia
ekonomická situácia sa podpísala pod našu produkciu. Spoločnosť SLOVMAG a.s. Lubeník predala v roku
2015 vyše 43 tis. ton vlastných žiaruvzdorných výrobkov, z toho bolo takmer 22 tis. ton tvarovaných
produktov.
Pri medziročnom porovnaní môžeme vidieť zvýšenie predaja stavív pre teritórium Českej republiky
až o 9%. Naopak pokles predaja našich stavív bol zaznamenaný v USA a na Ukrajine, kde sa prejavila
zložitá politická situácia. Naopak podarilo sa nám získať nových zákazníkov v Turecku, ktoré nám v predaji
stavív tvorilo 4%. Čo sa týka hmôt prvenstvo si naďalej držala Česká republika, kde sa zvýšil predaj o 6%
oproti roku 2014. Nosnými odvetviami predaja naďalej zostávajú čierna a farebná metalurgia,
hoci v čiernej metalurgii sme zaznamenali pokles predaja, kde sa odzrkadlila zložitá situácia
na tomto trhu. Avšak zvýšil sa podiel predaja vo farebnej metalurgii a v poľnohospodárstve.

Realizácia stavív podľa krajín v roku 2015

Rumunsko
3%

Srbsko
Taliansko
2%
2%

Poľsko
3%

Ostatné
8%

Česká republika
29%

Turecko
4%
Ukrajina
5%
Slovensko
6%

Rusko
9%

SRN
17%
USA
12%
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Realizácia sypkých hmôt podľa krajín v roku 2015
Ostatné
5%

Rakúsko
4%
Slovínsko
2%

Bielorusko
5%

Česká republika
33%

Poľsko
13%

SRN
8%

Turecko
4%

Slovensko
21%

Rusko
2%

USA
3%

Realizácia stavív podľa priemyslu v roku 2015

ČIERNA METALURGIA
65%

OSTATNÉ ODVETVIA
VÝROBA
1,0%
ŽIARUVZDORNÝCH
MATERIÁLOV
5%
ENERGETIKA
1%
CEMENTÁRENSKÝ
PRIEMYSEL
5%
FAREBNÁ METALURGIA
23%

Realizácia sypkých hmôt podľa priemyslu v r. 2015
Poľnohospodárstv
o
13%

Ostatné odvetvia
1,0%

Výroba
žiaruvzdorných
materiálov
20%

Chemický
priemysel
4%

Čierna metalurgia
62%
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Ľudia
Motto: „Nie je najsilnejší alebo najinteligentnejší ten, kto dokáže prežiť, ale ten, kto dokáže
najlepšie zvládnuť zmeny.“
Charles Darwin
Neustále sa meniace prostredie, v ktorom organizácie pôsobia, si veľakrát vyžadujú značnú flexibilitu
pri reakciách na tieto zmeny. Schopnosť organizácie vhodne reagovať je často otázkou prežitia. Ľudia
zodpovední za oblasť riadenia ľudských zdrojov sú vo firmách „architektmi“ zmien aj nositeľmi
týchto zmien.
V tomto smere bol rok 2015 pre našu a.s. mimoriadne náročný. Zložitá ekonomická situácia, potreba
zvýšiť efektivitu práce, znížiť náklady, bola dôvodom na prijatie opatrení, ktoré sa najvýraznejšie
prejavili v redukcii počtu zamestnancov. Zvládnuť tento proces eticky, morálne a samozrejme právne,
bolo mimoriadne náročné. S optimalizáciou zamestnancov bolo potrebné prijať ďalšie opatrenia
týkajúce sa organizácie práce, výkonnosti, pracovnej a technologickej disciplíny. Nepopulárne
opatrenia preverili naše schopnosti komunikovať a riadiť tento proces s maximálnou profesionalitou.

Medziročné trendy v pohybe zamestnancov
31. 12. 2014

Stavy
zamestnancov
celkom

Podiel na
celkovom
počte v %
k 31.12.2014

583

31. 12. 2015

Podiel na
celkovom
počte v %
k 31.12.2015

466

Celkové
zníženie
- 117

THZ

137

23,5 %

105

22,5 %

- 32

Robotníci

446

76,5 %

361

77,5 %

- 85

Muži

482

82,7 %

401

86,1 %

- 81

Ženy

101

17,3 %

65

13,9 %

- 36

Otázka bezpečnosti a ochrany zdravia je dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou politiky spoločnosti
SLOVMAG, a.s. Lubeník. V porovnaní s minulými rokmi došlo k miernemu nárastu registrovaných
pracovných úrazov a chorôb z povolania. Túto skutočnosť možno dať do súvisu s nárastom fluktuácie
zamestnancov a optimalizáciou ich pracovných povinností pre jednotlivé profesie.

14

Spoločnosť si uvedomuje, že na ochrane a zdraví ľudských životov sa nesmie šetriť, pretože „ušetrené“
sa obyčajne zvykne vrátiť v podobe straty na ľudských životoch, zvýšených nákladoch pri pracovných
úrazoch, priemyselných haváriách, či náhradách pri poškodení zdravia zamestnancov vplyvom
pracovného prostredia, či vplyvom pracovného stresu. Je preto namieste snaha podporovať
a predovšetkým zavádzať opatrenia zvyšujúce bezpečnosť a ochranu zdravia ľudí do praxe.
V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami môžeme konštatovať, že spoločnosť naďalej pokračuje
v tendencii zlepšovania pracovných podmienok a pracovného prostredia svojich zamestnancov čoho
dôkazom je aj zníženie počtu profesií v rizikových kategóriách 3 resp. 4. Počet registrovaných pracovných
úrazov mierne vzrástol avšak nešlo o závažné resp. smrteľné pracovné úrazy. K predmetným úrazom boli
prijaté opatrenia na ich elimináciu pre nasledujúce obdobie. Vývoj priznaných chorôb z povolania vzrástol.
Je možné konštatovať, že vývoj chorôb z povolania úzko súvisí s optimalizačnými, resp. fluktuačnými
procesmi v spoločnosti, ktoré boli nevyhnutné pre zachovanie konkurencieschopnosti spoločnosti.

PLÁNUJEME
Rok 2016 – základné zámery

Podnikateľský zámer pre rok 2016 je projektovaný na základe prognózy predaja na úrovni vyššej ako bola
dosiahnutá skutočnosť roku 2015, ale už menej ambiciózne, čo sa týka predaja, ako bol zámer roku 2015.
To, že sa situácia na trhoch výroby ocele, ktoré určujú vývoj našich kľúčových zákazníkov, nie je ružová,
vnímame všetci. V roku 2016 však očakávame, že na to zareagujú mierny poklesom aj ceny nakupovaných
vstupných surovín, čo by nám malo priniesť úsporu nákladov. Priemerné nákupné ceny energií by mali
tiež ešte mierne klesať. Na druhej strane určite nebude priestor na rast našich predajných cien.
Čo sa týka vývoja zamestnanosti, predpokladáme, že projektovanú úroveň činnosti budeme schopní
zabezpečovať s celkovým počtom zamestnancov 460, čo by nám umožnilo dosiahnuť výraznú úsporu
osobných nákladov voči predchádzajúcemu obdobiu a aj výrazne zlepšené ukazovatele produktivity
práce.
Všetky naše očakávania ohľadom vývoja ekonomických ukazovateľov sú zapracované v podnikateľskom
zámere pre rok 2016, v ktorom plánujeme dosiahnuť tržby na úrovni 29 161 tis. € a ziskové hospodárenie
vo výške + 389 tis. €.
Akým spôsobom sa nám ho podarí naplniť ukážu až nasledujúce mesiace, ale urobíme všetko pre to,
aby vytýčené ciele boli pretavené do skutočnosti a mohli by sme tak vytvoriť pevné východiská pre rozvoj
spoločnosti v ďalších rokoch.
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Projekcia v číslach

Projekcia výkazu ziskov a strát pre rok 2016
Výkaz ziskov a strát
Obchodná marža
Tržby z predaja tovaru
Náklady na predaný tovar
VÝROBA
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
Zmeny stavu zásob
Aktivácia
VÝROBNÁ SPOTREBA
Spotreba materiálu a energie
Služby
PRIDANÁ HODNOTA
OSOBNÉ NÁKLADY súčet
Mzdové náklady
Odmeny členom orgánov
Náklady na sociálne zabezpečenie
Sociálne náklady
Dane a poplatky
Odpisy DNM a DHM
Tržby z predaja DHM a materiálu
Zostatková cena predaného DHM a materialu
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
PREVÁDZKOVÝ HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
Predané cenné papiere a podiely
Nákladové úroky
Ostatné náklady na finančnú činnosť
Ostatné výnosy na finančnú činnosť
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z FINANČNEJ ČINNOSTI
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z BEŽNEJ ČINNOSTI PRED
ZDANENÍM
Daň z príjmov
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z BEŽNEJ ČINNOSTI PO ZDANENÍ

EUR
8 525
551 968
543 443
28 127 014
29 161 754
-1 056 180
21 440
20 466 343
17 853 592
2 612 751
7 669 196
5 885 930
4 077 102
42 000
1 514 876
251 952
186 785
1 285 869
0
0
607 975
308 122
610 465
0
0
160 136
58 083
-218 219
392 246
2 880
389 366
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Projekcia súvahy pre rok 2016
Aktíva
SPOLU MAJETOK
NEOBEŽNÝ MAJETOK
DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK
Softvér
DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK
Pozemky
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
OBEŽNÝ MAJETOK
ZÁSOBY
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Tovar
KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY
Pohľadávky z obchodného styku
Daňové pohľadávky
Iné pohľadávky
FINANČNÉ ÚČTY
Peniaze
Účty v bankách
Krátkodobý finančný majetok
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
Náklady budúcich období

39 172 536
20 368 528
14 398
14 398
20 354 130
476 853
3 782 857
12 733 191
2 031 230
1 330 000
18 767 611
14 530 000
4 500 000
6 000 000
4 000 000
30 000
4 172 000
3 500 000
650 000
22 000
65 611
20 000
43 000
2 611
36 397
36 397
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Pasíva
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
VLASTNÉ IMANIE
ZÁKLADNÉ IMANIE
Základné imanie
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
KAPITÁLOVÉ FONDY
Ostatné kapitálové fondy
FONDY ZO ZISKU
Zákonný rezervný fond
Štatutárne fondy a ostatné fondy
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA MINULÝCH ROKOV
Nerozdelený zisk minulých rokov
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE
ZÁVÄZKY
REZERVY
Rezervy zákonné dlhodobé
Rezervy zákonné krátkodobé
DLHODOBÉ ZÁVÄZKY
Záväzky zo sociálneho fondu
Ostatné dlhodobé záväzky
Odložený daňový záväzok
KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY
Záväzky z obchodného styku
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia
BANKOVÉ ÚVERY A VÝPOMOCI
Bankové úvery dlhodobé
Bežné bankové úvery
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
Výdavky budúcich období

39 172 536
22 899 206
3 388 754
3 466 318
-77 564
7 183 852
7 183 852
1 536 145
693 264
842 881
10 401 089
10 401 089
389 366
16 269 330
3 283 094
3 054 555
228 539
1 359 575
7 000
77 564
1 275 011
5 100 066
4 600 000
774
270 000
229 292
6 526 596
1 986 000
4 540 596
4 000
4 000
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UVÁDZAME
Finančné ukazovatele
Ukazovatele likvidity
Celková likvidita < 2,0 - 2,5>
Celková likvidita bez krátkodobých úverov
Čistý pracovný kapitál
Čistý pracovný kapitál bez krátkodobých
úverov
Ukazovatele aktivity
Doba obratu zásob
Doba obratu pohľadávok
Doba obratu záväzkov
Kapitálová štruktúra
Celková zadĺženosť
Celková úverová zaťaženosť
Priemerná úroková miera / úvery+pôžičky
Ukazovateľ produktivity
Priemerný počet zamestnancov
Priemerné tržby na zamestnanca/mesiac

2014

2015

2,24
4,23
10 365 271

2,17
3,93
10 150 133

14 268 824

14 042 633

179,76
62,32
45,02

212,51
55,03
57,18

44,82%
21,82%
2,45%

43,33%
19,59%
2,27%

580

533

3 795,73 €

3 871,63€

Pre výpočet ukazovateľov v prípade statických veličín (položky súvahy) boli použité kumulatívne
priemerné hodnoty od začiatku roka, nie aktuálne hodnoty položiek v určitom časovom okamihu z
dôvodu vyššej vypovedacej schopnosti takto vypočítaných ukazovateľov. V krátkodobých záväzkoch nie
je započítaná výška rezerv.

Doplňujúce informácie k účtovnej závierke


Výskum a vývoj
Spoločnosť sa v roku 2015 nezaoberala výskumnou a vývojovou činnosťou.



Informácie o nadobúdaní vlastných akcií
Spoločnosť nemá v držbe vlastné akcie.



Návrh na zúčtovanie hospodárskeho výsledku
Rozdelenie výsledku hospodárenia bude schválené na valnom zhromaždení akcionárov.
Predstavenstvo navrhuje, aby valné zhromaždenie schválilo kompenzáciu straty za rok 2015
v plnej výške s nerozdeleným ziskom minulých období.

Informácie o organizačnej zložke v zahraničí
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.



Významné udalosti po 31.12.2015
Po 31.12.2015 do dňa zostavenia výročnej správy nenastali iné významné udalosti, ktoré by
ovplyvnili výsledky účtovnej závierky za rok 2015.
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