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To the Partner and Executive of PCA Slovakia, s.r.o.

I. Report on the Audit of the Financial Statements
Opinion
We have audited the financial statements of PCA Slovakia, s.r.o. (“the Company”), which comprise
the balance sheet as at 31 December 2020, and the income statement for the year then ended,
and notes, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position
of the Company as at 31 December 2020, and of its financial performance and cash flows, for the year
then ended in accordance with Act on Accounting No. 431/2002 Coll., as amended (“Act
on Accounting”).

Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Our responsibilities
under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit
of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance
with the provisions of Act No. 423/2015 Coll. on Statutory Audit and on Amendment
to and Supplementation of Act No. 431/2002 Coll. on Accounting, as amended (“Act on Statutory Audit”)
related to ethical requirements, including the Code of Ethics for Auditors that are relevant
to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities
in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained
is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management for the Financial Statements
Statutory body is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements
in accordance with the Act on Accounting and for such internal control as management determines
is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability
to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using
the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company
or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
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Auditor’s Responsibility for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report
that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee
that an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing will always detect
a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence
the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with International Standards on Auditing, we exercise professional
judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
•

Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain
audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk
of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from
error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations,
or the override of internal control.

•

Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing
an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.

•

Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management.

•

Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis
of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability
to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required
to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the financial statements
or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the
audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions
may cause the Company to cease to continue as a going concern.

•

Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions
and events in a manner that achieves fair presentation.

II. Report on Other Legal and Regulatory Requirements
Report on Information Disclosed in the Annual Report
Statutory body is responsible for information disclosed in the annual report prepared under
the requirements of the Act on Accounting. Our opinion on the financial statements stated above does
not apply to other information in the annual report.
In connection with the audit of financial statements, our responsibility is to gain an understanding
of the information disclosed in the annual report and consider whether such information is materially
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit of the financial
statements, or otherwise appears to be materially misstated.
We evaluated whether the Company’s annual report includes information whose disclosure is required
by the Act on Accounting.
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Based on procedures performed during the audit of the financial statements, in our opinion:
•

Information disclosed in the annual report prepared for the year ended 31 December 2020
is consistent with the financial statements for the relevant year; and

•

The annual report includes information pursuant to the Act on Accounting.

Furthermore, based on our understanding of the Company and its position, obtained in the audit
of the financial statements, we are required to disclose whether material misstatements were identified
in the annual report, which we received prior to the date of issuance of this auditor’s report. There are
no findings that should be reported in this regard.

Bratislava, 12 April 2021

Mazars Slovensko, s.r.o.
SKAU licence No. 236
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Ing. Barbora Lux MBA
UDVA licence No. 993
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VÝROČNÁ

SPRÁVA
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Trnavskej automobilky
Groupe PSA Slovakia

EURÓPSKE

AUTO ROKA 2020
Prestížne ocenenie Európske auto roka 2020 získala nová generácia modelu Peugeot 208, ktorého výrobu v roku 2019 úspešne rozbehol tím zamestnancov
trnavskej automobilky Groupe PSA Slovakia.
Ocenenie bolo udelené 2. marca 2020 v Ženeve na základe rozhodnutia poroty
zloženej zo 60 automobilových novinárov z 23 európskych krajín.
Vôbec prvý exemplár termickej verzie tohto modelu bol v Trnave na linke úspešne
vyrobený 27. novembra 2018. Ten istý model v elektrickej verzii bol prvýkrát
vyrobený 27. marca 2019. Viac ako 100 zamestnancov trnavskej automobilky sa
pritom podieľalo na spúšťaní výroby nového modelu 208 a e-208 už od samého
začiatku vo vývojárskom centre Velízy pri Paríži. V decembri 2020 zišlo z výrobnej
linky v trnavskej automobilke Groupe PSA Slovakia už 200-tisíce vozidlo tohto
modelu.
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PRÍHOVOR

GENERÁLNEHO RIADITEĽA
Vážení partneri,
rok 2020 začal v trnavskej automobilke
udelením prestížneho ocenenia Európske auto roka pre novú generáciu jej
modelu Peugeot 208 a historicky prvú
v Trnave vyrábanú elektrickú verzie
e-208 s nulovými emisiami CO2. Aj
napriek
pandémii,
vynútenému
zastaveniu výroby na 55 dní a výpadku
viac ako 72.000 vozidiel, automobilka
vyprodukovala k poslednému dňu
minulého roka 338.050 vozidiel.
Výroba elektrickej verzie e-208 porástla medziročne viac ako 4,5 násobne.
Pod tento výsledok sa podpísalo
mimoriadne nasadenie celého tímu
zamestnancov automobilky, za ktoré
im vedenie automobilky vyslovuje
veľké poďakovanie.
Vynútené zastavenie výroby začalo 19. marca automobilka aplikovala prísne hygienické opatrenia, v mnohom striktnejšie ako štátne orgány. Povinné boli ochranné okuliare. Na niektorých postoch aj ochranné štíty vytlačené na vlastných 3D tlačiarňach.
Dodržiavanie opatrení bolo auditované, pričom Trnava obdržala najvyššiu možnú
známku. Aj vďaka tomu sa produkcia na prvej výrobnej zmene rozbehla už 12. mája. V
sobotu 6. júna 2020 sa automobilka v Trnave, ako prvá na Slovensku, vrátila do predkrízového tempa. Hygienické opatrenia platili aj počas leta. Každý zamestnanec
výrobného centra dnes dostane štyri hygienické rúška na deň.
Kým celé odvetvie vlani na Slovensku kleslo o 11%, výsledok automobilky v Trnave s
338.050 vozidlami znamenal medziročný pokles o necelých 9%. Objemovou jednotkou Trnavčanov bol Citroën C3 s 178.276 vyrobenými vozidlami a s podielom 52,7% na
produkcii závodu. Modelu s dvojitým šípom na kapote, ktorý sa v Trnave začal vyrábať
v septembri 2016, dodal nový vietor minuloročný face-lift. Z novej generácie Peugeot
208 bolo v Trnave vyrobených 159.774. Z toho elektrická e-208 predstavovala 9,9%
(33.334 vozidiel) na celkovej produkcii. Verzie Peugeot 208 poháňané spaľovacími
motormi dosiahli vlani podiel 37,4% (126.440 vozidiel) na celkovej výrobe.
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Napriek koronakríze a výpadku výroby sa produkcia e-208 medziročne vyšvihla o
459% zo 7.263 na minuloročných 33.334 vozidiel. Vďaka tomuto vysokému dopytu aj
produkcia v ateliéri kompletizácie batérií, ktorý bol v Trnave v roku 2019 spustený ako
prvý v skupine, zaznamenala v roku 2020 výrazný rast. S objemom 35.922 batérií to
bol medziročný rast produkcie o viac ako 350%. Časť produkcie trnavskej „baterkárne“
smerovala do závodu v Poissy pri Paríži pre tam vyrábaný model e-DS3 Crossback.
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Vďaka mimoriadnemu výkonu dosiahlo 72 zamestnancov kariérne povýšenie v roku
2020 na náročnejšiu pracovnú pozíciu a 740 zamestnancom bolo individuálne
zvýšená mzda. Priemerná mzda operátorov vyplatená v roku 2020 dosiahla 1 355 €
pred zdanením (vrátane prémií a príplatkov) a bola o 64 € (o 4,96%) vyššia ako v roku
2019. Celková priemerná mesačná mzda v automobilke bez manažmentu dosiahla v
roku 2020 výšku 1 684 € pred zdanením (vrátane prémií a príplatkov) a bola o 52 €
(o 3,19% ) vyššia ako v roku 2019.
Napriek enormnému výpadku výroby v prvej polovici roka pre koronakrízu, automobilka splnila všetky záväzky vplývajúce z platnej Kolektívnej dohody. V prípade novej
Kolektívnej dohody ani po 10 kolách vyjednávania sa nepodarilo nájsť dohodu. K
31.3.2021 pritom končí platnosť dvoch príloh o Flexibilite a Sociálnom programe.
Možnosťou je aj uzatvorenie individuálnych dohôd so zamestnancami, ako sme to zrealizovali už v roku 2018.
Aktuálne vytvára automobilka do 4.200 pracovných postov. Prítomnosť investície
Groupe PSA, teraz Stellantis vygenerovala na Slovensku takmer 20.000 pracovných
postov.
Aj vlani automobilka pokračovala v projektoch spoločenskej zodpovednosti. Angažoval sa predovšetkým pri pomoci mestu a regiónu počas pandémie. V mesiaci marec to
bola distribúcia hygienických rúšok pre mesto Trnava a jeho nemocnicu, ale aj pre
Detské kardiocentrum v Bratislave. Trnavskému samosprávnemu kraju automobilka
poskytla hygienické overaly. V apríli poskytla rúška, ochranné štíty dezinfekčné gély
pre DSS Zavar a od začiatku mája zapožičala štyri vozidlá regiónu Trnavy pre
distribúciu zdravotného materiálu a stravy pre domovy dôchodcov. Na učebné účely
venovala automobilka v decembri štyri vozidlá pre štyri stredné odborné školy z
regiónu Trnavy.
Napriek okolnostiam a pandemickým obmedzeniam sa z tradičných opatrení automobilky pre mesto Trnava podarilo zorganizovať mestský mini maratón PSA City Run.
Vianočné trhy, či Mikulášsky program mali online formát. Tradičnou materiálnou
zbierkou zamestnanci automobilky obdarili 100 klientov v núdzi z Trnavy a okolia
združených v občianskom združení APPA. Online ﬁnančná zbierka, kde ku každému
euru od zamestnancov pridala automobilka ďalšie dve eurá, dosiahla celkovo 1.710
EUR smerovala pre OZ Naše motýliky na vzdelávanie, rehabilitácie a rozvoj detí so
špeciálnymi potrebami.
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TRNAVSKÁ AUTOMOBILKA
Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia je lídrom vo výrobe malých
vozidiel segmentu B-mainstream.
Aktuálne vyrába mimoriadne obľúbené modely Citroën C3 a Peugeot 208.
V júli 2020 vyprodukovala automobilka už 3,5 miliónte vozidlo.
Sériová výroba v automobilke pritom začala v roku 2006 a jej produkty
smerujú k spokojným zákazníkom na takmer každom kontinente.
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Automobilka v Trnave sa v roku 2019 umiestnila na 4. mieste rebríčka TREND Top
najväčších neﬁnančných podnikov na Slovensku. Zároveň sa v roku 2019 stala 3.
najväčším exportérom Slovenska.
Trnavská automobilka generuje takmer 4.400 priamych pracovných postov. Okrem
toho dáva prácu takmer 20.000 ľuďom prostredníctvom svojich dodávateľov
lokalizovaných na Slovensku. Pri výrobnej kadencii 62 vozidiel/h denne vyprodukuje
1.395 vozidiel.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Výrobné centrum sa nachádza 45 km od hlavného mesta.
rozloha závodu: 150,9 hektárov
optimálna poloha vzhľadom na dopravné koridory
(železnica, diaľnica, riečna doprava)
max. výrobná kapacita závodu: nad 370.000 vozidiel ročne
počet zamestnancov v priemere ku koncu roku 2020: 4.386 ľudí
(z toho menej ako 500 prostredníctvom personálnych agentúr)
investícia do výstavby, a spustenia výroby 1. modelu Peugeot 207: 700 mil. €
investícia do spustenia výroby modelu Citroën C3 Picasso: 100 mil. €
investícia do spustenia výroby modelu Peugeot 208: 120 mil. € v roku (2011)
investícia do spustenia výroby nového modelu Citroën C3: 80 mil. € (2015)
investícia do spustenia výroby novej generácie
modelu Peugeot 208 a e-208: 100 mil. € (2018)
celková výška investícií skupiny na Slovensku: viac ako 1,2 mld. €
najtichšia lisovňa v skupine Groupe PSA
kontrola geometrie karosérie vo zvarovni pomocou laseru
s príchodom modelu Peugeot 208 laserové zváranie
bez a s prídavným materiálom
ekologická lakovňa: vodou-riediteľné farby
systém PPC - skrátený proces lakovania
systém bi-ton: dvojfarebné nanášanie farby na karosériu
informačný systém zabezpečujúci optimálnu kvalitu na pracovných postoch v montáži
Full Kitting - spôsob zásobovania okraja linky na prevádzke montáž
denne distribuovaných 3,5milióna dielov
lisovanie aj z hliníka
nová platforma CMP (Common Modular Platform)
prvá prevádzka kompletizácie batérií v rámci skupiny Groupe PSA
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B segment

denná produkcia

rýchosť výrobných
liniek

1.395

62 áut

v štyroch pracovných zmenách

vozidiel

platforma1

malé vozidlá

výrobný program

za hodinu

PRODUKCIA

Začiatkom marca 2020 bolo pre riziko COVID 19 rozhodnuté o bezprecedentnom
zastavení výroby vo všetkých európskych závodoch Groupe PSA. V Trnave výrobná
linka zastala od 19. marca na 55 dní. V dôsledku zastavenia výrobnej linky prišlo k
výpadku viac ako 72.000 vozidiel. Postupný rozbeh výroby na prvej výrobnej zmene
začal už 12. mája. Od soboty 6. júna, ako prvá automobilka na Slovensku, sa Trnava
vrátila do výroby v plnej kapacite.
Aj vďaka nasadeniu vyvinutému v závere roku sme boli schopní vyrobiť celkovo
338.050 vozidiel a splniť tak objednávky na modely Citroën C3, Európske auto roka
Peugeot 208 a elektrický Peugeot e-208 s nulovými emisiami CO2, pre zákazníkov
takmer po celom svete.
2020

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Peugeot 207

109 219

45 576

---

---

---

---

---

---

---

Peugeot 208

82

113 532 184 740 206 562 259 388 236 691

82 445

111 251

80 947

17 677

---

---

-----

42 834 235 174

240 744

234 443

0

87

55 762

--178 276
--159 774

214 617 248 411 255 176 303 018 315 050 335 296

352 082

371 152

338 050

Citroën C3 Picasso

68 375

55 509

63 671

48 614

43 630

Citroën C3

0

0

0

0

0

Nová generácia Peugeot 208

0

0

0

0

0

Celková výroba

177 676

35 525
0

7

DODÁVATELIA
90 % stavebných prác pri výstavbe závodu realizovali slovenské spoločnosti
hlavní dodávatelia s výrobou na Slovensku: Faurecia, Lear Corporation Seating Slovakia,
Plastic Omnium, Visteon Electonics, Eurostyle Systems, Slovakian Door Company,
Bourbon Automotive Plastic
54% obratu zo strednej a východnej Európy (V4+ Romania), 21% obratu zo Slovenska

ZAMESTNANOSŤ
presný počet zamestnancov k 31.12.2020 je 3 886
priemerný vek zamestnancov: 37 rokov
podiel žien: 28%
Štruktúra kmeňových zamestnancov k 31.12.2020:
riadiaci pracovníci 188
technickí pracovníci 516
kvaliﬁkovaní pracovníci 960
výrobní pracovníci 2111
(nezahŕňa zamestnancov personálnych agentúr)
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ZAMESTNANOSŤ
presný počet zamestnancov k 31.12.2020 je 3 886
priemerný vek zamestnancov: 37 rokov
podiel žien: 28%
Štruktúra kmeňových zamestnancov k 31.12.2020:
riadiaci pracovníci 188
technickí pracovníci 516
kvaliﬁkovaní pracovníci 960
výrobní pracovníci 2111
(nezahŕňa zamestnancov personálnych agentúr)

-------
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ĽUDSKÉ ZDROJE

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
Celkové náklady na vzdelávanie zamestnancov predstavovali v roku 2020 hodnotu
178 tis. € v rozsahu 63 567 hodín, vrátane školení pre kmeňových aj agentúrnych
zamestnancov.
Školenia s najviac vynaloženými ﬁnančnými prostriedkami:
technické školenia priemyselnej automatizácie a robotiky
(projekt Boost school)

legislatívne školenia
jazykové vzdelávanie anglického jazyka
Školenia s najväčším počtom realizovaných hodín:
základné remeslá prevádzky montáž
úvodné školenie novoprijatých zamestnancov
technické školenia priemyselnej automatizácie a robotiky

V roku 2020 bol spustený korporátny projekt „Boost school
AUT/ROB“ určený pre pracovníkov údržby výrobných
prevádzok na zvýšenie kompetencií v priemyselnej
automatizácii a v robotike.
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Duálne vzdelávanie

1 Ročník

6 žiakov

2 Ročník

13 žiakov

3 Ročník

8 žiakov

4 Ročník

16 žiakov

počet hodín za rok 2020 – 63 567 h
náklady na vzdelávanie – 178.000 €
počet darovaných vozidiel od otvorenia
závodu – 64 (vrátane motora a prevodovky)

-----

V systéme duálneho vzdelávania v roku 2020 bolo 43 žiakov v učebných a študijných
odboroch: Autoopravár – elektrikár, Mechanik – elektrotechnik a Mechanik - mechatronik. V rámci duálneho vzdelávania trnavská automobilka spolupracuje s tromi
strednými odbornými školami (SOŠ automobilová Trnava , SOŠ technická Galanta a
SOŠ elektrotechnická Trnava). V roku 2020 prešlo výberovým konaním do duálneho
vzdelávania 6 nových žiakov.
Vzdelávaním sa napomáha splneniu hlavných cieľov spoločnosti a samozrejme tiež
naplneniu legislatívnych požiadaviek najmä v oblasti životného prostredia, bezpečnosti práce a požiarnej ochrany, ktorá tiež patrí medzi hlavné ciele spoločnosti.
Pre každého nového zamestnanca, ktorý nastúpi do spoločnosti Groupe PSA Slovakia
vypracuje oddelenie vzdelávania plán zaškolenia súvisiaci s jeho pracovným
zaradením a socioprofesijnou kategóriou. Cieľom tohto plánu je pripraviť čo najlepšie
zamestnanca, aby získal kompetencie nevyhnutné na výkon svojej pracovnej pozície.
V roku 2020 spoločnosť prijímala do zamestnania nových pracovníkov hlavne na pozície výrobných pracovníkov, kvaliﬁkované pracovné pozície (koordinátorov výroby,
správcov zariadení a údržbárov). Každý novonastupujúci zamestnanec má pripravený
adaptačný integračný program, ktorý obsahuje vstupné základné školenia z oblasti
bezpečnosti práce, životného prostredia, pracovného poriadku a ďalej technické
zaškolenie na remeslá podľa pracovného zaradenia.
Po úvodnom zaškolení zamestnanec pokračuje ďalej v profesionálnom alebo osobnostnom rozvoji.
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SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
Od apríla 2015 spustila spoločnosť tzv.
systém voliteľných beneﬁtov, ľudovo
nazývaný kafetéria. Podstatou systému
beneﬁtov je, že každý zamestnanec má
možnosť vybrať si produkty a služby z
ponuky podľa svojho želania a potreby.
Prostredníctvom portálu "Moje beneﬁty“
môžu zamestnanci spravodlivo čerpať
príspevok zo sociálneho fondu. Každý zamestnanec začínal v beneﬁtovom systéme s
rovnakým bodovým základom.
Zamestnanci majú možnosť vybrať si svoj
beneﬁt z týchto ôsmich oblastí: stravovanie, cestovanie a rekreácie, šport,
kultúra, relax, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť a doprava. V roku 2020
spoločnosť aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii zorganizovala tábory
mimo závodu pre deti našich zamestnancov. Zúčastnilo sa na nich 100 detí.
Keďže nám situácia nedovoľovala pripraviť
pre zamestnancov kultúrne a športové
podujatia, ponúkli sme zamestnancom v
predvianočnom období zvýhodnené nákupy v internetových obchodoch (elektronika,
knihy, vitamíny, rybárske a chovateľské potreby). Túto ponuku využilo 528 zamestnancov.
Sociálny program spoločnosti sa zameriava na dlhodobé programy stabilizácie a podpory rodinného zázemia. Groupe PSA Slovakia ponúka svojim zamestnancom doplnkové
dôchodkové sporenie, ale aj celoročné bezplatné životné a úrazové poistenie.
Zamestnanci si môžu prenajať podnikové byty alebo využiť ubytovanie na ubytovniach v
Šali a v Zavare. Medzi ďalšie obľúbené beneﬁty patrí príspevok na stravovanie, podpora
športových aktivít zamestnancov, operatívny leasing. V roku 2020 v programe prenájmu
vozidiel pre zamestnancov pribudla do ponuky značka OPEL s modelmi Corsa, Crossland
X a Grandland X. Od septembra pribudla taktiež prémiová značka skupiny DS s modelmi
DS3 Crossback a DS7 Crossback. V ponuke Peugeot pribudol nový Peugeot 2008 a
kategóriu SUV doplnili faceliftované modely 3008 a 5008. Citroën oživil ponuku vynovenou C3 s bohatšou výbavou v nezmenenej výške mesačnej splátky 113€. Prenájom
vozidiel za rok 2020 využilo celkovo 450 zamestnancov.

12

€

Automobilka prispieva svojim zamestnancom v rôznych životných
situáciách formou tzv. sociálnych výpomocí. V roku 2020 takto vyplatila

47 660€.

Samozrejmosťou je vzdelávanie a zdravotná starostlivosť o pracovníkov závodu.

Výber niektorých zamestnaneckých beneﬁtov:
prenájom nových vozidiel v bohatej výbave už od 113 EUR mesačne
každodenný výber z bohatej ponuky teplých jedál už od 0,92 EUR
možnosť čerpania bezúročných spotrebných úverov
mesačný príspevok na beneﬁty využiteľný v širokej sieti viac ako 3 500 dodávateľov na Slovensku (aj na dopravu, zdravotnú starostlivosť, kultúru, šport a pod.)
náborový príspevok pre existujúcich zamestnancov
bývanie v blízkosti závodu v bytoch a ubytovaniach za výhodných podmienok
príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS)
zamestnávateľom platené životné a úrazové poistenie
zdravotná starostlivosť, masáže a rehabilitácie priamo v priestoroch závodu
ﬁremné akcie pre zamestnancov
tábory pre deti zamestnancov
Spoločnosť tvorí sociálny fond v najvyššej možnej sume, v hodnote 1,5% z objemu
vyplatených hrubých miezd.

Spoločnosť Groupe

PSA Slovakia

vynaložila na sociálnu starostivosť v roku 2020

6 550 362€
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CETIFIKÁTY
ISO 9001 – kvalita
Len pol roka po spustení sériovej výroby modelu Peugeot 207 získala trnavská automobilka skupiny Groupe PSA Slovakia certiﬁkát systému kvality podľa normy ISO
9001:2000. V praxi to znamená, že vozidlá vyrábané v trnavskom závode francúzskeho
koncernu Groupe PSA, môžu byť predávané aj na trhoch mimo hraníc Európskej únie.
Tento certiﬁkát musí automobilka obhájiť každý rok počas auditu a každé tri roky získať
nový. V roku 2020 trnavská automobilka opäť obhájila svoju pozíciu v produkcii kvality,
tentokrát podľa normy ISO 9001:2015.

ISO 14 001 – environmentálny manažment
Spoločnosť Groupe PSA Slovakia praktizuje systém environmentálneho manažérstva už
od svojho vzniku. Každoročné nezávislé externé audity potvrdzujú, že závod rešpektuje
životné prostredie. Podnik dodržiava prísne limity na vypúšťanie odpadových vôd či
emisií do ovzdušia a rešpektuje podmienky skladovania chemických produktov.

Certiﬁkát «Risque Hautement Protégé»
Týmto certiﬁkátom je spoločnosť od roku 2007 atestovaná ako celok každý rok. Automobilka Groupe PSA Slovakia v Trnave zabezpečuje vysokú úroveň zabezpečenia ochrany osôb a majetku spoločnosti, ale aj schopnosť závodu eliminovať riziká v prípade strát
vo výrobe. Ako jediný závod v koncerne dosiahol aj v roku 2013 najvyššie hodnotenie 58
bodov zo 60. V roku 2020 prešla automobilka Groupe PSA Slovakia Trnava auditom,
ktorým sa potvrdila platnosť certiﬁkátu.

ISO 50 001 - manažérsky systém hospodárenia s energiami
Aj v roku 2017 spoločnosť PSA Groupe pokračovala v politike trvalo udržateľného rozvoja certiﬁkáciou manažérskeho systému hospodárenia s energiami podľa medzinárodnej
normy ISO 50 001. Jej cieľom je umožniť sledovať systematický prístup k dosiahnutiu
trvalého zlepšovania energetickej účinnosti, využívania energie a spotreby. Norma
zároveň špeciﬁkuje požiadavky na hospodárenie s energiami, vrátane merania ich spotreby, dokumentácie správ a postupov pri obstarávaní zariadení a systémov.
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PODUJATIA
PRE VEREJNOSŤ

Groupe PSA Slovakia organizuje 3 veľké športové podujatia pre verejnosť v meste Trnava.
V apríli PSA City Run, teda minimaratón s dĺžkou 10km ulicami mesta Trnava aj pre bežcov, ktorí si beh chcú
vyskúšať prvýkrát. V júni organizuje spravidla automobilka spolu s mestom Trnava prvú letnú jazdu PSA TT-Inline,
teda promenádu na kolieskových korčuliach a na bicykloch po mestských cestných komunikáciách. V mesiaci
október je automobilka každoročným organizátorom PSA polmaratón Trnava, čo je jediný polmaratón v Trnave.
Beží sa po cestných komunikáciách automobilky a je jediným behom v industriálnom prostredí na Slovensku
vôbec.

Rok 2020 bol však iný. Akcie a verejné podujatia zasiahla pandémia COVID-19, rovnako
ako všetky ostatné kolektívne aktivity. Napriek tomu sa nám podarilo zorganizovať v
auguste beh mestom Trnava - PSA CityRun - za podmienky dodržania všetkých epidemiologických opatrení.
Do online prostredia sme preniesli aj tradičné vianočné trhy a Mikuláša, ktoré by sa
konali na pôde automobilky. V rámci virtuálnych vianočných trhov sme nezabudli ani na
online ﬁnančnú zbierku pre občianske združenie Naše Motýliky.

PSA CityRun Trnava 2020

16

Online vianočné trhy a Mikuláš 2020

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
ASPSA - Asociácia športu PSA

Od roku 2007 zastrešujeme neziskové občianske združenie Asociácia športu PSA
Trnava „ASPSA“. Jeho poslaním je podporovať rozvoj telesnej kultúry
organizovaním spoločných športových podujatí, ktoré zároveň prispievajú
k vytváraniu a posilňovaniu vzájomných vzťahov účastníkov týchto podujatí.
V rámci Asociácie športu aktuálne pôsobí 13 sekcií: turistika, lyžovanie, rybolov,
stolný tenis, bedminton, airsoft, plávanie, aerobik, ﬁtness a kulturistika, tancovanie, hokej, korčuľovanie, beh, vodné lyžovanie a splav.
Akcie združenia v roku 2020 zasiahla pandémia COVID-19, rovnako ako všetky
ostatné kolektívne aktivity. Napriek tomu sa niektorým sekciám podarilo zorganizovať pár podujatí, hlavne v úvode roka a počas leta, pod podmienkou dodržania
všetkých epidemiologických pravidiel.
ASPSA sa čoraz viac zapája do celoslovenských podujatí. Bežecká štafeta Asociácie už po druhý krát nechýbala na celoslovenskej bežeckej štafete Od Tatier k
Dunaju, na ktorej získala 55.miesto spomedzi 122 bežiacich tímov na úseku
dlhom 345 km. Občianske združenie aktívne podporovalo ekologickejší presun do
práce počas septembrového podujatia Do práce na bicykli.
Asociácia športu ASPSA po 1.krát podporila virtuálny charitatívny beh pre občianske združenie Plamienok, cieľom ktorého bola ﬁnančná zbierka pre tento detský
mobilný hospic.
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Technológie
Negatívny vplyv výroby automobilov na životné prostredie sa nedá úplne eliminovať,
snažíme sa ho však minimalizovať. Lakovňa je z pohľadu vplyvov na životné prostredie
najdôležitejším výrobným procesom a ako taká spadá pod zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania. Je hlavným zdrojom emisií prchavých organických látok
(VOC) do ovzdušia, odpadových vôd a nebezpečných odpadov.
Aby sme tieto vplyvy obmedzili, používame v Trnave prevažne vodou riediteľné farby.
Súčasťou lakovne je tiež fyzikálno-chemická čistiareň odpadových vôd, ktorá čistí odpadovú vodu z procesu povrchových úprav a z lakovacieho procesu. Ťažké kovy z týchto
vôd sú tu vyzrážané vo forme kalu.
V biologickej čistiarni odpadových vôd, ktorá je v areáli výrobného centra sa čistia
splaškové a priemyselné odpadové vody. Kal z čistenia odpadovej vody sa ďalej zhodnocuje.

Zavedené šetriace opatrenia v oblasti spotreby vody a inštalácia BAT technológie
v lakovni nám umožnili znížiť spotrebu vody na súčasných 0,94 m3/auto, čo nás radí
v rámci skupiny PSA Groupe medzi závody s najnižšou spotrebou vody na vyrobené
vozidlo. Vhodnými opatreniami v oblasti hospodárenia s energiami zavedenými v celom
podniku sme znížili spotrebu energií na súčasných 470 kWh/vozidlo. Sme energeticky
najmenej náročný podnik v skupine PSA Groupe v prepočte na jedno vyrobené vozidlo. V
oblasti produkcie emisií prchavých organických látok dosahujeme hodnotu pod 20g/m2,
čo nás radí medzi prvé 3 najlepšie závody.
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Odpadové hospodárstvo
Naše hlavné ciele v oblasti odpadového hospodárstva sú nasledovné:
Triedenie odpadov pri zdroji
V roku 2020 aj vďaka operatívnym auditom, a taktiež zvyšovaním povedomia
zamestnancov, sme postupne znižovali množstvo zmiešaných odpadov. Náš cieľ sme
ešte nedosiahli, takže budeme v našom snažení pokračovať aj tomto roku.
Znižovanie množstva odpadu a zamedzenie vzniku nového
Zavedením nápravných opatrení sme dosiahli výrazné zvýšenie podielu vratných
obalov s príchodom nového modelu 208, čo sa prejavilo na znížení množstva odpadu na
jedno vyrobené vozidlo o viac ako 2 kg oproti minulému roku.
Zhodnocovanie odpadov
V spolupráci s našimi partnermi v oblasti odpadového hospodárstva neustále
hľadáme optimálnejšie spôsoby zhodnocovania, čo sa nám podarilo aj v roku 2020 v
oblasti spracovania plastových odpadov.
Zvyšovanie enviro povedomia zamestnancov a ext. spoločnosti
Zavedený systém školení na zvyšovanie environmentálneho povedomia jednak
novoprijatých, ale aj pravidelné preškoľovanie existujúcich zamestnancov.
Environmentálna spolupráca s externými spoločnosťami, ktoré pôsobia v areáli
závodu alebo v blízkom okolí formou dohody „enviro záväzok„.
Komunikácia s oddeleniami
Intenzívna spolupráca s našimi dodávateľmi služieb v oblasti odpadového
hospodárstva a taktiež výmena informácii s oddeleniami , nielen v rámci PSA Trnava, ale
aj so závodmi skupiny Groupe PSA, nám umožňuje neustále napredovať v oblasti odpadového hospodárstva. Práve toto je pre nás oblasť neustáleho zlepšovania.
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NÁKLADY NA ČINNOSŤ

PSA

V OBLASTI INOVÁCIÍ
Inolab

Dôležitým míľnikom našich vývojových aktivít bolo v roku 2020 založenie tímu InoLab.
Hlavnou úlohou InoLabu je prepojenie tradičného výrobného závodu so svetom inteligentných technológií a univerzitným prostredím.
Medzi hlavné aktivity InoLabu patria:
vývoj automatizačných riešení výrobného a logistického procesu
digitálna transformácia podniku
budovanie spolupráce s univerzitami, technologickými spoločnosťami a štátnymi
inštitúciami
manažment grantov, príspevkov a fondov EU
spolupráca so študentami slovenských a francúzskych vysokých škôl

Automation

Data
Management

Artiﬁcial
Intelligence

Collaborative
Robotics

Predictive
Maintenance

Energy
Saving

Visual
Inspection

Viatual
Reality

Logistics

NÁKLADY NA ČINNOSŤ
V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

V trnavskej automobilke sa nerealizujú činnosti v oblasti výskumu a vývoja produktu.
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VÍZIA PRE ROK 2021
Kým v roku 2020 sa boj s pandémiou COVID stal spontánnou a neplánovanou prioritou,
v roku 2021 ňou je zámerne a plánovite. Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov je
našou výzvou číslo jedna a zameriame sa, v úzkej kooperácii s našou centrálou a štátnymi inštitúciami, na prísne dodržiavania hygienického protokolu COVID.
Prioritami automobilky budú ukazovatele klientskej kvality, ekonomickej efektívnosti a
operatívnej výkonnosti. Trnava stále nemá garanciu získania novej investície. Prostriedkom pre získavanie nových budúcich investícií je zvyšovanie našej
konkurencieschopnosti. Okrem pokračovania transformačného projektu Future in our
hands s cieľom zvyšovať efektívnosť z vlastných zdrojov, je prioritou partnerstvo automobilky s vládou SR a zlepšovanie externého podnikateľského prostredia na Slovensku.
V úvode roka 2021 prišla dobrá správa: spojením skupiny Fiat Chrysler Automobiles FCA
a skupiny Groupe PSA, ktorej súčasťou je aj trnavská automobilka, vzniká dňom 16.
januára 2021 nová spoločnosť Stellantis. Je to dobrá správa aj pre budúcnosť automobilky v Trnave. Okrem novej identity získava automobilka v Trnave predovšetkým nové
možnosti z nového globálneho potenciálu.
Spojenie dvoch svetových automobilových hráčov a vznik Stellantis, ktorá je 4.
najväčšou automobilkou na svete, nie je vyvolaný krízou. Spája potenciál dvoch zdravých skupín. Cieľom nie je byť veľký, ale silný v produktoch a službách a tým byť lepšie
pripravený na výzvy, ktoré pred odvetvím stoja – dodržiavanie náročných limitov CO2 a
uspokojovanie dopytu zákazníkov po nových a inovatívnych typoch mobility.
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FINANČNÁ
ČASŤ
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FINANČNÁ
ČASŤ

Finančné výsledky1
Spoločnosť PCA Slovakia s.r.o. vykázala v roku 2020 zisk pred zdanením 53 294 tis. EUR.
čo v porovnaní s minulými rokom predstavuje pokles o 6 168 tis. EUR.

Výnosy
V roku 2020 spoločnosť zaznamenala nárast tržieb za predaj vlastných výrobkov a
služieb a tieto výnosy dosiahli celkovú hodnotu 3 445 545 tis. EUR, čo v porovnaní s
predchádzajúcim obdobím (rokom 2019) predstavuje medziročný nárast 8,1%.
Ostatné výnosy spoločnosti, ktoré predstavujú veľmi nízky podiel na celkových výnosoch spoločnosti zaznamenali v roku 2020 medziročný nárast.

Náklady
Spotreba materiálu a energií v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (rokom 2019)
narástla o 9,5%. Náklady na spotrebu materiálu a energií tak predstavovali v roku 2020
sumu 3 149 046 tis. EUR.
Osobné a mzdové náklady medziročne poklesli o 3 902 tis. EUR čo predstavuje 3,5%.
Celková hodnota osobných nákladov v roku 2020 bola 107 205 tis. EUR, z čoho mzdové
náklady a náklady na sociálne zabezpečenie predstavujú sumu 105 417 tis. EUR.
Odpisy majetku spoločnosti v porovnaní s predchádzajúcim obdobím narástli na hodnotu 70 268 tis. EUR.
Finančné náklady spoločnosti boli vo výške 908 tis. EUR.

1 Individuálna účtovaná závierka, pripravená v súlade s medzinárodnými štandardmi
pre ﬁnančné výkazníctvo
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Vývoj majetkovej
a kapitálovej štruktúry2
Dlhodobé aktíva v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (2019) poklesli o 59 198 tis.
EUR (11,8%) na úroveň 440 517 tis. EUR.
U krátkodobých aktív došlo k poklesu o 136 088 tis. EUR (23%).
Pohľadávky sa medziročne znížili o 205 743 tis. EUR z 525 325 tis. EUR na 319 582 tis.
EUR čo predstavuje pokles o 39%.
Celková hodnota hotovostných peňažných prostriedkov na bankových účtoch narástla z
9 tis. EUR na 53 tis. EUR.
Vlastný kapitál spoločnosti sa k 31.12.2020 znížil zo 197 037 tis. EUR na 173 051 tis.
EUR. Hospodársky výsledok sa v roku 2020 oproti predchádzajúcemu roku znížil o 23
986 tis. EUR.
Cudzie zdroje spoločnosti k 31.12.2020 boli 723 955 tis. EUR, z toho dlhodobé záväzky
spoločnosti predstavujú 2 702 tis. EUR a krátkodobé záväzky 721 253 tis. EUR.
Celkové záväzky spoločnosti v porovnaní s predchádzajúcim obdobím poklesli o 171 301
tis. EUR, čo predstavuje pokles o 19%. Najväčší vplyv na pokles cudzích zdrojov malo
zníženie pôžičiek.

2 Individuálna účtovaná závierka, pripravená v súlade s medzinárodnými štandardmi
pre ﬁnančné výkazníctvo
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Návrh na rozdelenie výsledku
hospodárenia za rok 2020
Výsledok hospodárenia navrhujeme vyplatiť ako podiel na zisku jedinému spoločníkovi.

Ostatné informácie
Spoločnosť nenadobudla v priebehu účtovného obdobia 2020 do svojho portfólia vlastné akcie, dočasné listy, ani obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely
materskej spoločnosti.
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Udalosti po závierke
Po 31. decembri 2020 nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné
zobrazenie skutočností v účtovnej závierke.
Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Koronavírus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne
ovplyvnil mnoho krajín. Z tohto dôvodu Spoločnosť dočasne prerušila výrobu od 19.
marca do 12. mája 2020. Spoločnosť aplikovala prísne hygienické opatrenia a od 06.
júna 2020 sa vrátila do predkrízového tempa. Nakoľko sa v čase zverejnenia tejto závierky situácia neustále vyvíja manažment podniku bude pokračovať v monitorovaní
potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek
negatívnych účinkov na Spoločnosť a jej zamestnancov. Vedenie usudzuje, že aj napriek
aktuálnej situácii nie je činnosť podniku na nasledujúcich 12 mesiacov ohrozená.
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PCA Slovakia, s.r.o.
VÝKAZ ZISKU A STRATY A OSTATNÝCH KOMPLEXNÝCH VÝSLEDKOV
k 31. decembru 2020 a 2019

Rok končiaci sa
31. decembra
2020

Výnosy

Rok končiaci sa
31. decembra
2019

Pozn.

v tis. Eur

v tis. Eur

5

3 445 545

3 187 706

Zmena stavu zásob vlastnej výroby

(28 990)

22 016

Ostatné výnosy

6

12 179

9 808

Aktivácia

7

573

290

Spotreba materiálu a energie

8

(3 149 046)

(2 876 179)

(70 268)

(52 136)

Odpisy, amortizácia a znehodnotenie majetku
Osobné náklady

14, 15

(107 205)

(111 107)

11

(45 989)

(119 330)

Finančné náklady /výnosy

10

(901)

1 582

Úroky z lízingu

10

(7)

(14)

Ostatné náklady, netto

12

(2 597)

(3 174)

53 294

59 462

Služby

9

Zisk pred zdanením
Daň z príjmov
Zisk po zdanení

Ostatný komplexný výsledok

SPOLU komplexný výsledok

13

(11 870)

5 869

41 424

65 331

(22)

(148)

41 402

65 183

3

PCA Slovakia, s.r.o.
VÝKAZ FINANČNEJ POZÍCIE
k 31. decembru 2020 a 2019

Pozn.

31. december
2020

31. december
2019

v tis. Eur

v tis. Eur

437 148

495 937

1 910

3 020

705

758

AKTÍVA
Neobežný majetok
Budovy, stavby, stroje a zariadenia

14

Majetok predstavujúci právo na užívanie
Nehmotný majetok

15

Odložená daňová pohľadávka

13

Neobežný majetok celkom

754

-

440 517

499 715

Obežný majetok
Zásoby
Pohľadávky z obchodného styku a iné
pohľadávky

16

27 218

62 150

17

319 582

525 325

Pôžičky

22

109 656

-

Náklady budúcich období

(20)

(17)

Daň z príjmov

-

3 612

Majetok držaný na predaj

-

1 498

Peniaze a peňažné ekvivalenty

18

Obežný majetok celkom
Aktíva celkom

53

9

456 489

592 577

897 006

1 092 292

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
Vlastné imanie
Základné imanie

19

119 505

119 505

Rezervný fond a iné rezervy

20

11 950

11 950

Zisky a straty poistnej matematiky
Nerozdelený zisk / (strata)
Vlastné imanie celkom

(353)

(331)

41 949

65 913

173 051

197 037

Dlhodobé záväzky
Pôžičky

22

Záväzok z lízingu

-

-

936

1 954
1 589

Záväzok zo zamestnaneckých požitkov

23

1 766

Rezervy

23

-

-

Odložený daňový záväzok

13

-

7 629

2 702

11 172

1 018

1 015

Dlhodobé záväzky celkom
Krátkodobé záväzky
Záväzok z lízingu
Daň z príjmov
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky

24

Pôžičky

22

Krátkodobé záväzky celkom

Vlastné imanie a záväzky celkom

13 260

-

706 975

632 963

-

250 105

721 253

884 084

897 006

1 092 292
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PCA Slovakia, s.r.o.
VÝKAZ ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA
k 31. decembru 2020 a 2019

Základné
imanie

Rezervný
fond

Zisky a
straty
poistnej
matematiky

Nerozdelený
zisk/(strata)

Celkom

v tis. Eur

v tis. Eur

v tis. Eur

v tis. Eur

v tis. Eur

119 505

11 950

(183)

37 628

168 900

Výplata dividend

-

-

-

(37 046)

(37 046)

Prídel do rezervného fondu
zo štatutárneho zisku
Zúčtovanie kumulativnej
rezervy z prepočtu na
funkčnú menu
Komplexný výsledok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65 331

65 331

Ostatný komplexný
výsledok

-

-

(148)

-

(148)

119 505

11 950

(331)

65 913

197 037

Stav k 1.januáru 2019

Stav k 31. decembru
2019
Výplata dividend

-

-

-

(65 388)

(65 388)

Zúčtovanie kumulativnej
rezervy z prepočtu na
funkčnú menu
Komplexný výsledok

-

-

-

-

-

-

-

-

41 424

41 424

Ostatný komplexný
výsledok
Stav k 31. decembru
2020

-

-

(22)

-

(22)

119 505

11 950

(353)

41 949

173 051
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PCA Slovakia, s.r.o.
VÝKAZ O PEŇAŽNÝCH TOKOCH
k 31. decembru 2020 a 2019

Pozn.

31. decembra
2020

31. decembra
2019

v tis. Eur

v tis. Eur

53 294

59 461

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Zisk pred zdanením za rok
Odpisy a amortizácia budov, stavieb, strojov a zariadení
a nehmotného majetku

13.2

70 268

52 136

Úroky účtované do nákladov

10

901

(1 582)

Úroky z lízingu

10

7

14

Úroky účtované do výnosov
Strata/zisk z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a
nehmotného majetku

10

-

-

12

(2 611)

-

Odpis zásob

16

(2 127)

(80)

Zmena stavu opravných položiek k pohľadávkam

12

1 032

16

Zmena stavu rezerv
Odpis pohľadávok
Fyzická likvidácia budov, stavieb, strojov a zariadení

12
14,15

-

-

122

28

3 526

801

-

(90)

204 592

(199 143)

Zásoby

37 059

(31 972)

Záväzky

72 830

141 319

438 894

20 908

(908)

1 568

Ostatné
Zmeny pracovného kapitálu:
Pohľadávky

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Platené úroky
Prijaté úroky

-

Zaplatená daň z príjmov
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Peňažné toky z investičnej činnosti
Výdavky na obstaranie budov, stavieb, strojov a zariadení a
nehmotného majetku
Príjmy z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného
majetku
Čisté peňažné toky použité v investičnej činnosti

14, 15

-

237
438 223

(3 564)
18 912

(14 625)

(121 429)

2 611
(12 014)

(121 429)

(359 762)
(1 015)

119 821
2 579

Peňažné toky z finančnej činnosti
Prijaté pôžičky / Splátky pôžičiek netto
Splátky záväzkov z finančného lízingu
Vyplatené dividendy
Čisté peňažné toky použité vo finančnej činnosti

Čisté zníženie peňazí a peňažných ekvivalentov

(65 388)

(37 046)

(426 165)

85 354

44

(17 163)

Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku finančného roka

18

9

17 172

Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci finančného roka

18

53

9
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PCA Slovakia, s.r.o.
Účtovná závierka zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo v znení prijatom
Európskou úniou za rok končiaci sa 31. decembra 2020 a 2019
(všetky údaje sú uvedené v tis. Eur, pokiaľ nie je uvedené inak)

1.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1.1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno
Sídlo
Právna forma
Dátum založenia
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)
Označenie registra a číslo zápisu:
IČO
DIČ

PCA Slovakia, s.r.o.
Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava
Spoločnosť s ručením obmedzeným
18. septembra 2003
23. septembra 2003
Obchodný register Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č. 14325/T
36 256 013
2021746617

1.2. Hlavný predmet činnosti:
•
•
•
•
•

výroba automobilov a zariadení pre využitie mechanickej energie a pre všeobecné účely,
výroba karosérií pre motorové vozidlá,
výroba dielcov a príslušenstva pre motorové vozidlá a ich motory,
výroba výrobkov z gumy a plastov, spracúvanie a povrchová úprava kovov,
predaj motorových vozidiel a ich príslušenstva.

1.3. Štruktúra spoločníkov a ich podiel na základnom imaní k 31. decembru 2020

Spoločník

PSA AUTOMOBILES S.A. (predtým PEUGEOT
CITROEN AUTOMOBILES SA, France)

Výška vkladu v
Eur
119 504 747

Vlastníctvo

Podiel hlasovacích práv

100 %

100 %

Štrukúra spoločníkov k 31. decembru 2020 je rovnaká ako štruktúra k 31. decembru 2019.

1.4. Pracovníci

Priemerný počet pracovníkov
z toho riadiaci pracovníci

Rok končiaci sa
31. decembra
2020

Rok končiaci sa
31. decembra
2019

4 007

4 163

169

188

1.5. Dôvod a spôsob zostavenia účtovnej závierky
Táto účtovná závierka je riadna účtovná závierka spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o. v zmysle zákona
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Riadna účtovná závierka bola zostavená za
obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné
výkazníctvo („IFRS“ – International Financial Reporting Standards) tak, ako boli schválené Európskou
úniou („EÚ“).

1.6. Členovia orgánov spoločnosti
Za spoločnosť je oprávnený samostatne konať Stéphane Gilbert Jean Marie Bonhommeau, bytom Jégého
18448/6, Bratislava 821 08, Slovenská republika v obchodnom registri zapísaný dňa 1. marca 2017.
Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu
spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
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1.7. Podniky, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom
Spoločnosť nie je v žiadnej spoločnosti neobmedzene ručiacim spoločníkom.

1.8. Schválenie účtovnej závierky
Účtovná závierka spoločnosti za rok končiaci 31. decembra 2019, ktorá bola zostavená podľa
Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo („IFRS“ – International Financial Reporting
Standards), bola schválená rozhodnutím Jediného spoločníka dňa 25. júna 2020.

1.9. Informácie o konsolidovanom celku
Spoločnosť PCA Slovakia s.r.o. je dcérska spoločnosť plne vlastnená skupinou Groupe PSA, ktorá je vedená
na burze Euronext v Paríži. Jej operácie sú plne začlenené do operácií skupiny Groupe PSA, od ktorej
závisí. Konsolidované finančné výkazy skupiny Groupe PSA za rok 2020, výročná správa, správa audítora
a ďalšie informácie pre akcionárov sú k dispozícii na internetovej stránke skupiny (www.groupepsa.com/en/finance/publications/presentation-of-results).
Konsolidujúca účtovná jednotka, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny
účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou
jednotkou:
Obchodné meno
Sídlo

Peugeot S.A.
7, rue Henri Sainte-Claire Deville
92563 Rueil-Malmaison - Francúzsko

Bezprostredne konsolidujúca spoločnosť:
Obchodné meno
Sídlo

PSA Automobiles S.A.
2-10 Boulevard de l´Europe
78300 Poissy - Francúzsko

Konsolidujúca účtovná jednotka, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky:
Obchodné meno
Sídlo
Adresa príslušného registrového súdu, kde sa
uložia

Peugeot S.A.
7, rue Henri Sainte-Claire Deville
92563 Rueil-Malmaison - Francúzsko
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, 1 Quai de
Corse
F – 75004 Paris
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2.

APLIKÁCIA MEDZINÁRODNÝCH ŠTANDARDOV A ICH DODATKOV A INTERPRETÁCIÍ

2.1 Nasledovné Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva, doplnenia a interpretácie k
štandardom v znení prijatom EÚ sú účinné pre účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2020
a boli Spoločnosťou aplikované pri zostavení individuálnej účtovnej závierky:
•
Doplnenie k IFRS 16 Lízingy, Zľavy k nájmom v súvislosti s COVID-19
Účinné pre obdobia začínajúce 1. júna 2020 alebo neskôr. Skoršia aplikácia je povolená vrátane účtovných
závierok, ktoré neboli schválené na vydanie k 28. máju 2020.
Doplnenia zavádzajú voliteľnú praktickú výnimku, ktorá zjednodušuje účtovanie o zľavách na nájomnom u
nájomcu, ktoré sú priamym dôsledkom COVID-19. Nájomca, ktorý uplatní praktickú výnimku, nemusí
posúdiť, či zľava k nájmu, na ktorú má nárok, je modifikáciou nájmu a účtuje o nej v súlade s inými
aplikovateľnými usmerneniami. Účtovanie bude závisieť od detailov zliav k nájmu. Napríklad, ak zľava je
poskytnutá vo forme jednorazového zníženia nájmu, potom sa o nej bude účtovať ako o variabilnej platbe
nájomného a vykáže sa vo výsledku hospodárenia.
Praktická výnimka sa uplatní, iba ak:
•
revidovaná protihodnota je v podstate rovnaká alebo nižšia ako pôvodná protihodnota;
•
zníženie lízingových platieb sa týka platieb, ktoré sú splatné 30. júna 2021 alebo skôr; a
•
nedošlo k iným podstatným zmenám v podmienkach nájmu.
Praktická výnimka sa nevzťahuje na prenajímateľa.
2.2 Štandardy, interpretácie a doplnenia k zverejneným štandardom, ktoré boli prijaté EÚ, ktoré
ešte nie sú účinné pre účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2020
•

Doplnenia k IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky, Klasifikácia záväzkov ako obežné
alebo neobežné
Účinné pre účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2023 alebo neskôr. Doplnenia objasňujú, že
klasifikácia záväzkov ako obežných alebo neobežných by sa mala zakladať na existencii práva Spoločnosti
odložiť vyrovnanie záväzkov ku koncu účtovného obdobia. Právo Spoločnosti odložiť vyrovnanie aspoň o
dvanásť mesiacov po dátume, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nemusí byť bezpodmienečné, ale
musí byť opodstatnené.
Klasifikácia nie je ovplyvnená zámermi alebo očakávaniami manažmentu, či a kedy Spoločnosť uplatní
svoje právo odložiť vyrovnanie záväzku. Doplnenia tiež objasňujú, čo sa považuje za vyrovnanie záväzku
Spoločnosť neočakáva, že doplnenia budú mať významný vplyv na účtovnú závierku pri ich prvej aplikácii.
•

Doplnenia k IFRS 10 a IAS 28: Predaj alebo vklad majetku medzi investorom a jeho
pridruženým podnikom alebo spoločným podnikom
Doplnenia objasňujú, že v transakcii zahŕňajúcej pridružený alebo spoločný podnik rozsah vykázania zisku
alebo straty závisí od toho, či predaný alebo vložený majetok predstavuje podnik, takže:
celý zisk alebo strata sa vykáže, keď transakcia medzi investorom a jeho pridruženým alebo
spoločným podnikom obsahuje prevod majetku alebo majetku, ktoré tvoria podnik (či už sú
umiestnené v dcérskych spoločnostiach alebo nie), zatiaľ čo
čiastočný zisk alebo strata sa vykáže, ak transakcia medzi investorom a jeho pridruženým alebo
spoločným podnikom obsahuje majetok, ktorý netvorí podnik, aj keď je tento majetok umiestnený
v dcérskej spoločnosti.
Spoločnosť neočakáva, že doplnenia budú mať pri ich prvej aplikácii významný vplyv na účtovnú závierku,
keďže Spoločnosť nemá dcérske spoločnosti, pridružené podniky ani spoločné podniky.
•

Doplnenia k IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia – Príjmy pred uvedením do
prevádzkyschopného stavu
Účinné pre účtovné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2022 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je
povolené.
Doplnenie k IAS 16 vyžadujú, aby sa príjmy z predaja z položiek, ktoré sa vyrobili v procese umiestnenia
majetku na určené miesto a jeho uvedenia do prevádzkyschopného stavu podľa zámerov manažmentu,
vykázali vo výsledku hospodárenia spolu s nákladmi na tieto položky a aby Spoločnosť ocenila náklady na
tieto položky podľa požiadaviek IAS 2.
Spoločnosť neočakáva, že štandard pri jeho prvej aplikácii bude mať významný vplyv na prezentáciu
účtovnej závierky Spoločnosti.
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•

Doplnenia k IAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienený majetok – Stratové
zmlvuy – náklady na splnenie zmluvy
Účinné pre účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2022 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je
povolené.
Doplnenia vyžadujú, aby pri posudzovaní nákladov, ktoré sú potrebné na splnenie zmluvy, Spoločnosť do
týchto nákladov zahrnula všetky náklady, ktoré priamo súvisia so zmluvou. Odsek 68A objasňuje, že
náklady na splnenie zmluvy obsahujú prírastkové náklady na splnenie zmluvy ako aj alokáciu ostatných
nákladov, ktoré priamo súvisia so splnením zmluvy.
Spoločnosť neočakáva, že doplnenia budú mať významný vplyv na účtovnú závierku pri ich prvej aplikácii.
•
Doplnenia k IFRS 9 Finančné nájstroje
Účinné od 1. januára 2022 alebo neskôr. Skoršia aplikácia je povolená.
Vylepšenia objasňujú, že pri posudzovaní toho, či sa výmena dlhových nástrojov medzi existujúcim
dlžníkom a veriteľom uskutočňuje za podstatne odlišných podmienok, poplatky, ktoré sa majú zahrnúť
spolu s diskontovanou súčasnou hodnotou peňažných tokov podľa nových podmienok, zahŕňajú iba
zaplatené alebo prijaté poplatky medzi dlžníkom a veriteľom, vrátane poplatkov zaplatených alebo
prijatých buď dlžníkom alebo veriteľom v mene druhej strany.
•
Doplnenia k Ilustratívnym príkladom k IFRS 16 Lízingy
Vylepšenia odstraňujú z ilustratívneho Príkladu 13 k IFRS 16 referenciu na náhradu, ktorú poskytne
prenajímateľ nájomcovi za zhodnotenie predmetu nájmu ako aj vysvetlenia k účtovaniu týchto náhrad u
nájomcu.
•
Doplnenia k IAS 41 Poľnohospodárstvo
Vylepšenia odstraňujú požiadavku na používanie peňažných tokov pred zdanením pri oceňovaní
poľnohospodárskeho majetku reálnou hodnotou. Pôvodne IAS 41 vyžadoval, aby spoločnosť používala
peňažné toky pred zdanením pri oceňovaní reálnou hodnotou, ale nevyžadovali použiť diskontnú sadzu
pred zdanením na oddiskontovanie týchto peňažných tokov.

3.

VÝZNAMNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY
3.1. Vyhlásenie o zhode

Táto účtovná závierka je zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo
(IFRS) v znení prijatom Európskou úniou (EU), ktoré obsahujú štandardy a interpretácie schválené Radou
pre Medzinárodné účtovné štandardy (IASB) a Komisiou pre interpretáciu Medzinárodných štandardov pre
finančné vykazovanie (IFRIC).
3.2. Východiská zostavenia účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená na báze historických cien. Informácie o použitých základných účtovných
zásadách a postupoch sa uvádzajú v ďalšom texte.
Funkčná mena predstavuje menu primárneho ekonomického prostredia, v ktorom Spoločnosť vykonáva
svoje aktivity. Funkčnou menou Spoločnosti je euro.
Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na funkčnú menu výmenným kurzom platným v deň
uskutočnenia transakcie (kurz predchádzajúceho dňa). Kurzové zisky a straty z realizácie týchto transakcií
ako aj z prepočtu monetárnych aktív a záväzkov v cudzej mene výmenným kurzom platným ku dňu, ku
ktorému sa účtovná závierka zostavuje, sa účtujú do výkazu ziskov a strát.
Účtovná závierka bola vypracovaná za predpokladu, že spoločnosť bude nepretržite pokračovať v činnosti
ako zdravo fungujúci podnik.
Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Koronavírus). V prvých
mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Z tohto dôvodu
Spoločnosť dočasne prerušila výrobu od 19. marca do 12. mája 2020. Spoločnosť aplikovala prísne
hygienické opatrenia a od 06. júna 2020 sa vrátila do predkrízového tempa. Nakoľko sa v čase zverejnenia
tejto závierky situácia neustále vyvíja manažment podniku bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho
dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na Spoločnosť a
jej zamestnancov. Vedenie usudzuje, že aj napriek aktuálnej situácii nie je činnosť podniku na
nasledujúcich 12 mesiacov ohrozená.
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3.3. .Vykazovanie výnosov
Výnosy sa oceňujú v reálnej hodnote získanej alebo vymožiteľnej protihodnoty. Od výnosov sa odpočítajú
predpokladané vratky od odberateľa, rabaty a ostatné podobné zľavy.
Predaj tovaru
Výnosy z predaja tovaru sa vykazujú po splnení týchto podmienok:
•
•
•
•
•

spoločnosť preniesla na kupujúceho významné riziká a úžitky z vlastníctva daného tovaru,
spoločnosť sa už neangažuje na riadení, ani si neponechala účinnú kontrolu nad predaným tovarom,
v rozsahu, ktorý je zvyčajne spojený s jeho vlastníctvom,
sumu výnosov možno spoľahlivo určiť,
predpokladá sa, že ekonomické úžitky spojené s transakciou budú patriť subjektu,
náklady vynaložené alebo ktoré sa vynaložia v súvislosti s transakciou možno spoľahlivo určiť.

Poskytovanie služieb
Výnosy zo zmluvy o poskytovaní služieb sa vykazujú podľa stupňa dokončenia k súvahovému dňu. Stupeň
dokončenia zmluvy sa určuje takto:
•
•

poplatky za inštaláciu sa vykazujú s odkazom na stav dokončenia inštalácie, ktorá sa určuje ako
pomerná časť celkového predpokladaného času potrebného na inštaláciu, ktorá uplynula k súvahovému
dňu,
poplatky za údržbu zahrnuté do ceny predaných produktov sa vykazujú s odkazom na pomernú časť
celkových nákladov na zabezpečovanie údržby predaných produktov, pričom zohľadňuje historický
vývoj v počte skutočne poskytnutých služieb pri produktoch predaných v minulých obdobiach.

Výnosové úroky
Časové rozlíšenie výnosových úrokov sa uskutočňuje s odvolaním sa na neuhradenú istinu, pričom sa
použije príslušná platná úroková sadzba, t. j. sadzba, ktorá presne diskontuje predpokladanú výšku
budúcich peňažných príjmov počas predpokladanej životnosti finančného majetku na jeho čistú účtovnú
hodnotu.
3.4. Lízing
Lízing sa klasifikuje ako finančný prenájom, keď sa v podstate všetky riziká a úžitky charakteristické pre
vlastníctvo daného majetku prenášajú na nájomcu na základe podmienok lízingu. Akýkoľvek iný typ lízingu
sa klasifikuje ako operatívny prenájom.
Spoločnosť ako nájomca
Majetok obstaraný formou finančného prenájmu sa vykazuje ako majetok spoločnosti v reálnej hodnote pri
začatí lízingu alebo v súčasnej hodnote minimálnych lízingových splátok podľa toho, ktorá hodnota je
nižšia. Zodpovedajúci záväzok voči prenajímateľovi sa zahrnie do súvahy ako záväzok z finančného
prenájmu.
Lízingové splátky sú rozdelené na finančný náklad a istinu tak, aby sa na zvyšnú časť záväzku dosiahla
konštantná úroková miera. Finančné náklady sa účtujú do výkazu ziskov a strát. Aktivovaný prenajatý
majetok sa odpisuje počas odhadovanej doby životnosti majetku alebo počas doby trvania lízingu, podľa
toho, ktorá z nich je kratšia.
Nájomné z operatívneho prenájmu sa vykazuje rovnomerne do nákladov počas doby trvania prenájmu
okrem prípadov, keď existuje iná metóda, ktorá lepšie zohľadňuje časový úsek, počas ktorého sa
spotrebujú ekonomické úžitky z predmetu prenájmu.
V prípade, že spoločnosť využila lízingové stimuly na uzatvorenie operatívneho prenájmu, vykazujú sa
takéto stimuly do záväzkov. Suma ekonomického úžitku zo stimulov sa vykazuje rovnomerne ako zníženie
nákladov na prenájom, okrem prípadov, keď existuje iná metóda, ktorá lepšie zohľadňuje časový úsek,
počas ktorého sa spotrebujú ekonomické úžitky z predmetu prenájmu.
3.5. Náklady na prijaté úvery a pôžičky
Náklady na prijaté úvery a pôžičky prináležiace k obstaraniu dlhodobého majetku sú od 1. januára 2009
kapitalizované.
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Všetky ostatné náklady na prijaté úvery a pôžičky sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v období, v ktorom
vznikli.
3.6. Štátne dotácie
Štátne dotácie sa nevykazujú, pokiaľ neexistuje primerané uistenie, že spoločnosť bude konať v súlade
s podmienkami, ktoré sa na ne vzťahujú, a že spoločnosť tieto dotácie obdrží.
Štátne dotácie, ktoré sú primárne určené na to, aby spoločnosť kúpila, postavila alebo inak nadobudla
budovy, stavby, stroje a zariadenia, vrátane nepeňažných dotácií v reálnej hodnote, sa prezentujú
v súvahe odpočítaním dotácie pri vyčíslení účtovnej hodnoty majetku. Dotácia sa vykáže vo výkaze ziskov
a strát na systematickej a racionálnej báze počas ekonomickej životnosti príslušného majetku
prostredníctvom znížených odpisov.
Ostatné štátne dotácie sa systematicky vykazujú do výnosov počas doby nevyhnutnej na ich priradenie
k nákladom, ktoré majú kompenzovať. Štátne dotácie vo forme pohľadávky ako kompenzácia za vzniknuté
náklady a straty alebo s cieľom poskytnúť okamžitú finančnú pomoc spoločnosti so žiadnymi budúcimi
nákladmi sa vykazujú do výkazu ziskov a strát v čase, keď sa stanú splatnými.
3.7. Záväzky zo zamestnaneckých požitkov
Spoločnosť má dlhodobý program zamestnaneckých požitkov pozostávajúcich z jednorazového príspevku
pri odchode do dôchodku a vernostného príspevku za odpracované roky, na ktoré neboli vyčlenené
samostatné finančné zdroje. Podľa IAS 19 „Zamestnanecké požitky“ sú náklady na zamestnanecké požitky
stanovené prírastkovou poistno-matematickou metódou, tzv. „Projected Unit Credit Method“. Podľa tejto
metódy sa náklady na poskytovanie dôchodkov účtujú do výkazu ziskov a strát tak, aby pravidelne sa
opakujúce náklady boli rozložené na dobu trvania pracovného pomeru. Záväzky z poskytovania požitkov sú
ocenené v súčasnej hodnote predpokladaných budúcich peňažných tokov diskontovaných o hodnotu
trhových výnosov zo štátnych dlhopisov SR, ktorých doba splatnosti sa približne zhoduje s dobou splatnosti
daného záväzku. Všetky poistno-matematické zisky a straty sa vykazujú vo výkaze zmien vlastného
imania.
Náklady minulej služby sa účtujú pri vzniku až do výšky vyplatených požitkov, a zvyšná suma je
amortizovaná rovnomerne počas priemernej doby do momentu vyplatenia požitkov.

3.8. Sociálne a dôchodkové zabezpečenie
Spoločnosť odvádza príspevky na zákonné zdravotné, dôchodkové a nemocenské poistenie a zabezpečenie
v nezamestnanosti z objemu hrubých miezd podľa sadzieb platných počas roka. Na týchto príspevkoch sa
podieľajú aj zamestnanci. Náklady na sociálne zabezpečenie sa účtujú do výkazu ziskov a strát v rovnakom
období ako príslušné mzdové náklady. Spoločnosť nemá záväzok odvádzať z objemu hrubých miezd
prostriedky do týchto fondov nad zákonom stanovený rámec. Spoločnosť odvádza príspevky na doplnkové
dôchodkové sporenie spravované súkromným dôchodkovým fondom v zmysle interných predpisov
spoločnosti. Spoločnosti nevznikajú žiadne ďalšie záväzky z titulu vyplácania dôchodkov zamestnancom
v budúcnosti.
3.9. Dane
Daň z príjmov za účtovné obdobie zahŕňa splatnú a odloženú daň.
Daň z príjmov sa vypočítava z účtovného zisku zisteného podľa IFRS upraveného o položky, ktoré
ustanovuje všeobecne záväzný predpis vydaný Ministerstvom financií Slovenskej republiky, po zohľadnení
určitých položiek pre daňové účely s použitím sadzby dane z príjmov vo výške 21 %.
Odložená daň z príjmov sa vypočíta zo všetkých dočasných rozdielov medzi daňovou a účtovnou
zostatkovou hodnotou aktív a daňovou a účtovnou hodnotou pasív súvahovou metódou. Odložená daň
z príjmov sa vypočíta aj z možnosti umorovať daňové straty v budúcnosti. Pri výpočte odloženej dane sa
používa sadzba dane z príjmov očakávaná v období, v ktorom sa má vysporiadať príslušná pohľadávka
alebo záväzok. Odložená daň sa účtuje vo výkaze ziskov a strát s výnimkou tých pohľadávok a záväzkov,
ktoré sa účtujú priamo s protizápisom vo vlastnom imaní; v takomto prípade sa aj odložená daň účtuje
s protizápisom vo vlastnom imaní.
Pri výpočte odloženej dane sa zohľadňuje aj očakávaný spôsob realizácie alebo úhrady účtovnej hodnoty
majetku alebo záväzku. Odložená daňová pohľadávka sa vykazuje iba vtedy, keď je pravdepodobné, že
spoločnosť v budúcnosti dosiahne dostatočný základ dane, voči ktorému sa odložená daňová pohľadávka
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bude môcť využiť. Účtovná hodnota odložených daňových pohľadávok sa posudzuje vždy k súvahovému
dňu.
Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa navzájom zúčtujú, ak existuje právny nárok na zúčtovanie
splatných daňových pohľadávok so splatnými daňovými záväzkami a ak súvisia s daňou z príjmov
vyrubenou tým istým daňovým úradom, pričom spoločnosť má v úmysle zúčtovať svoje splatné daňové
pohľadávky a záväzky na netto báze.

3.10.
•

Budovy, stavby, stroje a zariadenia

Vlastný majetok

Budovy, stavby, stroje a zariadenia (ďalej len „dlhodobý hmotný majetok“) sú ocenené v obstarávacích
cenách znížených o oprávky a stratu zo zníženia hodnoty. Obstarávacia cena zahŕňa všetky náklady
vynaložené na uvedenie dlhodobého hmotného majetku do používania na určený účel. Dlhodobý hmotný
majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú náklady na materiál,
priame mzdy a režijné náklady priamo súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku až do
momentu jeho zaradenia do používania.
•

Prenajatý majetok

Prenájom dlhodobého hmotného majetku, prostredníctvom ktorého sú na spoločnosť prevedené prakticky
všetky riziká a ekonomické úžitky súvisiace s vlastníctvom tohto majetku, je klasifikovaný ako finančný
lízing.
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný prostredníctvom finančného lízingu je vykazovaný v reálnej hodnote,
alebo pokiaľ je nižšia, v súčasnej hodnote minimálnych lízingových splátok na začiatku nájmu, zníženej
o oprávky a stratu zo zníženia hodnoty. Účtovanie finančného lízingu je popísané v účtovnej zásade 3.4.
•

Následné výdavky

Následné výdavky vzťahujúce sa k výmene položky dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa vykazuje
samostatne, vrátane revízií a generálnych opráv, sa aktivujú za predpokladu, že je pravdepodobné, že
budú mať za následok zvýšenie budúcich ekonomických úžitkov nad rámec jej pôvodnej výkonnosti a dajú
sa spoľahlivo oceniť. Ostatné následné výdavky sa aktivujú len za predpokladu, že budú mať za následok
zvýšenie budúcich ekonomických úžitkov obsiahnutých v položke aktív nad rámec ich pôvodnej výkonnosti.
Akékoľvek ďalšie výdavky uskutočnené po obstaraní dlhodobého hmotného majetku za účelom obnovenia
a udržania pôvodnej výšky očakávaných ekonomických úžitkov sa účtujú ako náklad obdobia, v ktorom
vznikli.
•

Odpisy

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje rovnomerne počas predpokladanej doby životnosti jednotlivých
položiek dlhodobého hmotného majetku. Pozemky a nedokončené investície sa neodpisujú. Predpokladané
doby životnosti sú nasledovné:
Druh majetku
Budovy a stavby
Inžinierske siete
Stroje, technológie a výrobné zariadenia
Špeciálne zariadenia
Informačné technológie
Nábytok a kancelárske zariadenia
Dopravné prostriedky

Životnosť
10 - 40 rokov
3 – 30 rokov
2 – 20 rokov
3 – 12 rokov
3 – 4 roky
5 – 10 rokov
4 – 16 rokov

Ročná odpisová sadzba
10 - 2,55
33,33 – 3,33
50 – 5
33,33 – 8,33
33,33 – 25
20 – 10
25 – 6,25

%
%
%
%
%
%
%

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný formou finančného lízingu sa odpisuje po dobu trvania lízingovej
zmluvy.
Zisk alebo strata z predaja alebo vyradenia určitej položky budov, stavieb, strojov a zariadení sa vypočíta
ako rozdiel medzi výnosmi z predaja a účtovnou hodnotou daného aktíva a vykáže vo výkaze ziskov
a strát.
Formy na nástroje sú významnou skupinou v klasifikácii majetku, odpisujú sa počas siedmich alebo troch
rokov, maximálne však počas doby trvania projektu.
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3.11.
•

Nehmotný majetok

Softvér

Softvér je ocenený v obstarávacích cenách znížených o oprávky. Softvér sa odpisuje rovnomerne počas
predpokladanej doby životnosti, ktorá je 4 až 12 rokov.
•

Následné výdavky

Následné výdavky sa aktivujú len za predpokladu, že budú mať za následok zvýšenie budúcich
ekonomických úžitkov obsiahnutých v položke aktív, ku ktorej sa vzťahujú. Akékoľvek ďalšie výdavky sa
účtujú ako náklad obdobia, v ktorom vznikli.
3.12.

Zníženie hodnoty dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Spoločnosť posúdi ku každému súvahovému dňu účtovnú hodnotu dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku, aby určila, či existujú indikátory, že hodnota daného majetku sa znížila. V prípade výskytu
takýchto indikátorov sa vypracuje odhad návratnej hodnoty daného majetku, aby sa určil rozsah
prípadných strát zo zníženia jeho hodnoty. Ak návratnú hodnotu individuálnej položky majetku nemožno
určiť, spoločnosť určí návratnú hodnotu jednotky vytvárajúcej peňažné prostriedky, ktorej daný majetok
patrí.
Návratná hodnota sa rovná reálnej hodnote zníženej o náklady na predaj alebo použiteľnej hodnote podľa
toho, ktorá je vyššia.
Pri posudzovaní použiteľnej hodnoty sa diskontuje odhad budúcich peňažných tokov na ich súčasnú
hodnotu pomocou diskontnej sadzby pred zdanením, ktorá vyjadruje aktuálne trhové posúdenie časovej
hodnoty peňazí a riziká špecifické pre daný majetok.
Ak je odhad návratnej hodnoty majetku (alebo jednotky vytvárajúcej peňažné prostriedky) nižší než jeho
účtovná hodnota, zníži sa účtovná hodnota daného majetku (jednotky vytvárajúcej peňažné prostriedky)
na jeho návratnú hodnotu. Strata zo zníženia hodnoty sa premietne priamo do výkazu ziskov a strát. Ak sa
strata zo zníženia hodnoty následne zruší, účtovná hodnota majetku (jednotky vytvárajúcej peňažné
prostriedky) sa zvýši na upravený odhad jeho návratnej hodnoty, ale tak, aby zvýšená účtovná hodnota
neprevýšila účtovnú hodnotu, ktorá by sa určila, keby sa v predchádzajúcich rokoch nevykázala žiadna
strata zo zníženia hodnoty majetku (jednotky vytvárajúcej peňažné prostriedky). Zrušenie straty zo
zníženia hodnoty sa priamo premietne do výkazu ziskov a strát.
3.13.

Zásoby

Zásoby sa vykazujú v obstarávacej cene alebo v čistej realizačnej hodnote podľa toho, ktorá je nižšia.
Čistá realizovateľná hodnota je odhadovaná predajná cena znížená o odhadované náklady na dokončenie a
odhadované odbytové náklady.
Metódou stanovenou na oceňovanie zásob je metóda štandardnej ceny, za predpokladu, že dosahované
hodnoty sú blízko jej ceny reálnej. Tieto cenové úrovne sú však priebežne monitorované a v prípade
výrazných rozdielov môžu byť upravené.
Rozdiel štandardnej a reálnej ceny je na konci mesiaca zahrnutý do účtovných kníh v hodnote zásob cez
výkaz ziskov a strát.
Nedokončená výroba, polovýrobky vlastnej výroby a hotové výrobky sa oceňujú vo vlastných nákladoch,
ktoré zahŕňajú materiál, mzdové náklady, ostatné priame náklady a výrobnú réžiu a to v závislosti od
stupňa rozpracovanosti.
K pomaly obrátkovým a zastaraným zásobám sa na základe individuálneho posúdenia tvorí opravná
položka. Opravná položka sa tvorí aj k zásobám, ktoré neprinesú v budúcnosti ekonomický úžitok vo forme
výnosu. Ide najmä o zásoby, ktoré sú využívané na skúšobné a testovacie účely, a ktoré sú po testovaní
zlikvidované.
Náhradné diely k dlhodobému majetku s obstarávacou cenou vyššou ako 10 tis. Eur spoločnosť klasifikuje
ako dlhodobý hmotný majetok. Metóda odpisovania takýchto náhradných dielov je zhodná s metódou
uplatnenou pre dlhodobý majetok, ku ktorému sú obstarané.
3.14.

Peniaze a peňažné ekvivalenty

Peniaze a peňažné ekvivalenty predstavujú hotovosť, peniaze na bankových účtoch, úložky a ostatné
krátkodobé vysokolikvidné investície, ktoré sú priamo zameniteľné za vopred známu sumu peňazí a pri
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ktorých nehrozí významná zmena hodnoty. Kontokorentné úvery splatné na požiadanie, ktoré tvoria
neoddeliteľnú časť riadenia peňažných tokov spoločnosti, sú pre účely výkazu peňažných tokov súčasťou
peňazí a peňažných ekvivalentov.
3.15.

Časové rozlíšenie

Spoločnosť odhaduje náklady a záväzky, ktoré neboli fakturované k súvahovému dňu. Tieto náklady
a záväzky sú časovo rozlíšené v účtovných záznamoch a vykázané vo finančných výkazoch v období,
s ktorým súvisia.
3.16.

Rezervy

Rezervy sa tvoria, keď má spoločnosť súčasný (právny alebo implicitný) záväzok, ktorý je výsledkom
minulých udalostí, pričom je pravdepodobné, že spoločnosť bude musieť tento záväzok vyrovnať a že
výšku takéhoto záväzku možno spoľahlivo odhadnúť.
Suma vykázaných rezerv sa určuje na základe najlepšieho odhadu sumy potrebnej na úhradu súčasného
záväzku k dátumu súvahy po zohľadnení rizík a neistôt spojených s daným záväzkom. Ak sa rezervy určujú
pomocou odhadu peňažných tokov potrebných na úhradu súčasného záväzku, účtovná hodnota rezerv sa
rovná súčasnej hodnote týchto peňažných tokov.
Ak sa predpokladá, že časť alebo všetky ekonomické úžitky potrebné na vyrovnanie rezerv sa získajú od
tretej strany, pohľadávka sa vykáže na strane aktív, ak je skoro isté, že spoločnosť získa odškodnenie a že
výšku takejto pohľadávky možno spoľahlivo určiť.
3.17.

Finančné nástroje

Finančný majetok a finančné záväzky vykazuje spoločnosť v súvahe vtedy, keď sa na ňu ako na zmluvnú
stranu vzťahujú ustanovenia týkajúce sa daného finančného nástroja.
a) Finančný majetok
Finančný majetok sa klasifikuje do kategórie „úvery a pohľadávky“. Klasifikácia závisí od charakteru
finančného majetku a účelu použitia, a určuje sa pri prvotnom vykazovaní.
Pohľadávky a poskytnuté pôžičky
Pohľadávky z obchodného styku, úvery a iné pohľadávky s fixnými alebo variabilnými platbami, ktoré
nie sú kótované na aktívnom trhu, sa klasifikujú ako „úvery a pohľadávky“. Úvery a pohľadávky sa
oceňujú amortizovanými nákladmi pomocou metódy efektívnej úrokovej miery po zohľadnení
akéhokoľvek zníženia hodnoty. Výnosové úroky sa vykazujú pomocou efektívnej úrokovej miery, okrem
krátkodobých pohľadávok, pri ktorých by vykázanie úrokov nebolo významné.
Metóda efektívnej úrokovej miery
Metóda efektívnej úrokovej miery sa používa na výpočet amortizovaných nákladov finančného majetku
a na rozdelenie výnosových úrokov počas príslušného obdobia. Efektívna úroková miera je sadzba,
ktorá presne diskontuje predpokladanú výšku budúcich peňažných príjmov (vrátane všetkých poplatkov
zo zaplatených alebo prijatých bodov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť efektívnej úrokovej miery,
transakčných nákladov a ostatných prémií alebo diskontov) počas predpokladanej ekonomickej
životnosti finančného majetku, prípadne počas kratšieho obdobia.
Výnosy sa vykazujú na základe efektívnej úrokovej miery dlhových nástrojov.
Zníženie hodnoty finančného majetku
Finančný majetok, okrem majetku v reálnej hodnote zúčtovaného cez výkaz ziskov a strát, sa
posudzuje z hľadiska existencie náznakov zníženia hodnoty vždy k súvahovému dňu. Hodnota
finančného majetku sa znižuje, ak existuje objektívny dôkaz, že v dôsledku jednej alebo viacerých
udalostí, ktoré sa vyskytli po prvotnom vykázaní finančného majetku, nastalo zníženie predpokladaných
budúcich peňažných tokov z investície.
V prípade určitých kategórií finančného majetku (napr. pohľadávky z obchodného styku) sa položky,
ktorých individuálne posúdenie nepreukázalo znehodnotenie, následne posudzujú skupinovo.
Objektívny dôkaz zníženej hodnoty portfólia pohľadávok môže zahŕňať skúsenosti spoločnosti s inkasom
platieb v minulosti, častejší výskyt oneskorených platieb v portfóliu po prekročení priemernej doby
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úverovania 60 dní, ako aj pozorovateľné zmeny národných alebo lokálnych ekonomických podmienok,
ktoré sú v korelácii s nesplácaním pohľadávok.
Spoločnosť tvorí opravné položky k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ich
dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k spornej pohľadávke voči dlžníkovi, s ktorým sa vedie spor o jej
uznanie a k dlžníkom v konkurznom konaní.
Pri finančnom majetku vykázanom v amortizovaných nákladoch výška znehodnotenia predstavuje
rozdiel medzi účtovnou hodnotou majetku a súčasnou hodnotou predpokladaných budúcich peňažných
tokov diskontovaných pôvodnou efektívnou úrokovou mierou.
Účtovná hodnota finančného majetku sa znižuje o stratu zo zníženia hodnoty priamo pri všetkých
položkách finančného majetku okrem pohľadávok z obchodného styku, ktorých účtovná hodnota sa
znižuje pomocou účtu opravných položiek. V prípade, že pohľadávka z obchodného styku je nedobytná,
odpíše sa oproti účtu opravných položiek. Následné výnosy z odpísaných pohľadávok sa účtujú ako
zníženie opravných položiek. Zmeny v účtovnej hodnote účtu opravných položiek sa vykazujú vo
výkaze ziskov a strát.
Ukončenie vykazovania finančného majetku
Spoločnosť ukončí vykazovanie finančného majetku len vtedy, keď vypršia zmluvné práva na peňažné
toky z majetku alebo keď finančný majetok a všetky podstatné riziká a ekonomické úžitky vlastníctva
tohto majetku prevedie na iný subjekt. Ak spoločnosť neprevedie, ale ani si neponechá všetky
podstatné riziká a ekonomické úžitky vlastníctva a pokračuje v kontrole nad prevedeným majetkom,
vykazuje svoj ponechaný podiel na majetku a súvisiaci záväzok zo súm, ktoré možno bude musieť
zaplatiť. Ak si spoločnosť ponechá všetky podstatné riziká a ekonomické úžitky vlastníctva prevedeného
finančného majetku, pokračuje vo vykazovaní tohto majetku a navyše vykazuje aj zabezpečovanú
pôžičku vo výške prijatých výnosov.

b) Finančné záväzky a nástroje vlastného imania vydané spoločnosťou
Dlh alebo vlastné imanie
Dlhové nástroje alebo nástroje vlastného imania sa klasifikujú ako finančné záväzky alebo ako vlastné
imanie podľa obsahu zmluvnej dohody.
Nástroje vlastného imania
Nástroj vlastného imania je akákoľvek zmluva, ktorá dokladuje zostávajúci podiel na majetku
spoločnosti po odpočte všetkých jej záväzkov. Nástroje vlastného imania, ktoré spoločnosť vydala, sa
vykazujú vo výške prijatých platieb zníženej o priame náklady na emisiu.
Finančné záväzky
Finančné záväzky sa klasifikujú ako „ostatné finančné záväzky“.
Ostatné finančné záväzky
Ostatné finančné záväzky (patria tu záväzky z obchodného styku a iné záväzky a pôžičky) sa prvotne
oceňujú v reálnej hodnote zníženej o náklady na transakciu.
Ostatné finančné záväzky sa následne oceňujú amortizovanými nákladmi pomocou metódy efektívnej
úrokovej miery, pričom úrokové náklady sa vykazujú na základe efektívneho nákladu.
Metóda efektívnej úrokovej miery sa používa na výpočet amortizovaných nákladov finančného záväzku
a na rozdelenie nákladových úrokov počas príslušného obdobia. Efektívna úroková miera je sadzba,
ktorá presne diskontuje predpokladanú výšku budúcich peňažných platieb počas predpokladanej
ekonomickej životnosti finančného záväzku, prípadne počas kratšieho obdobia.
Ukončenie vykazovania finančných záväzkov
Spoločnosť ukončuje vykazovanie finančných záväzkov len v prípade, keď sú jej záväzky splatené,
zrušené alebo vyprší ich platnosť.
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3.18.

Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v roku 2020 ani v roku 2019 neúčtovala o opravách chýb minulých účtovných období.
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4.

DÔLEŽITÉ ÚČTOVNÉ ROZHODNUTIA A KĽÚČOVÉ ZDROJE NEISTOTY PRI ODHADOCH

Pri uplatňovaní účtovných zásad spoločnosti uvedených v pozn. 3 sa od vedenia spoločnosti vyžaduje, aby
prijali rozhodnutia a vypracovali odhady a predpoklady o výške účtovnej hodnoty majetku a záväzkov,
ktorá nie je okamžite zrejmá z iných zdrojov. Odhady a príslušné predpoklady sa realizujú na základe
skúseností z minulých období a iných faktorov, ktoré sa v danom prípade považujú za relevantné.
Skutočné výsledky sa od týchto odhadov môžu líšiť.
Odhady a príslušné predpoklady sa pravidelne preverujú. Opravy účtovných odhadov sa vykazujú
v období, v ktorom bol daný odhad upravený (ak má oprava vplyv iba na príslušné obdobie), alebo
v období vykonania opravy a v budúcich obdobiach (ak má oprava vplyv na bežné aj budúce obdobia).
Spoločnosť eviduje neistoty súvisiace s účtovnými odhadmi v nasledovných oblastiach:
Opravné položky k pohľadávkam a zásobám
Spoločnosť posúdila:
a) Vymožiteľnosť pohľadávok – spoločnosť je účastníkom viacerých súdnych sporov, ktoré nie sú
vyznamné.
b) Použiteľnosť a realizovateľnú hodnotu zásob a na základe svojej analýzy vytvorila opravné položky.
Vplyv na výkaz ziskov a strát sa môže líšiť od výšky odhadovanej vedením spoločnosti.
Zníženie hodnoty dlhodobého hmotného majetku
Spoločnosť analyzovala indikátory znehodnotenia majetku a neidentifikovala znehodnotenie vo vzťahu k
majetku k 31. decembru 2020. Vedenie predpokladá, že úroveň výroby a tržieb bude zachovaná počas
celého obdobia ekonomickej životnosti budov, stavieb, strojov a zariadení.

5.

VÝNOSY

Výnosy pozostávajú z týchto položiek:
31. decembra
2020

31. decembra
2019

v tis. Eur

v tis. Eur

3 391 928

3 124 776

Tržby z predaja vlastných služieb

11 958

14 024

Tržby z predaja tovaru

31 831

37 801

9 477

10 508

351

597

3 445 545

3 187 706

Tržby za vlastné výrobky

Tržby za predaj materiálu
Ostatné tržby z prevádzkových činností
Výnosy celkom

6.

OSTATNÉ VÝNOSY
31. decembra
2020

31. decembra
2019

v tis. Eur

v tis. Eur

Prijaté /(zrušené) štátne dotácie

5 755

58

Ostatné výnosy (pokuty, refakturácie)

6 424

9 750

-

-

12 179

9 808

Výnosové úroky
Ostatné výnosy celkom
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7.

AKTIVÁCIA
31. decembra
2020

31. decembra
2019

v tis. Eur

v tis. Eur

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku vytvoreného vlastnou
činnosťou

573

290

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku vytvoreného
vlastnou činnosťou celkom

573

290

31. decembra
2020

31. decembra
2019

8.

SPOTREBA MATERIÁLU A ENERGIE

Spotreba materiálu
Spotreba elektrickej energie
Spotreba vody
Spotreba plynu

v tis. Eur

v tis. Eur

(3 135 795)

(2 859 404)

(10 858)

(13 238)

(273)

(259)

(2 120)

(3 278)

(3 149 046)

(2 876 179)

31. decembra
2020

31. decembra
2019

v tis. Eur

v tis. Eur

Mzdové náklady

(76 921)

(79 631)

Náklady na sociálne zabezpečenie

(28 496)

(29 305)

(1 659)

(2 118)

(129)

(53)

(107 205)

(111 107)

Spotreba materiálu a energie celkom

9.

OSOBNÉ NÁKLADY

Ostatné sociálne náklady
Zmena záväzku zo zamestnaneckých požitkov
Osobné náklady celkom

V roku 2020 boli vyplatené odmeny v celkovej hodnote 3 880 tis. Eur za výsledky roku 2019 vykázané
v položke mzdové náklady. V roku 2019 boli vyplatené odmeny v celkovej hodnote 2 591 tis. Eur za
výsledky roku 2018 vykázané v položke mzdové náklady.

10. FINANČNÉ NÁKLADY/VÝNOSY

Úroky zo záväzkov z finančného prenájmu
Úroky z pôžičiek
Ostatné úroky
Finančné náklady/výnosy celkom

31. decembra
2020

31. decembra
2019

v tis. Eur

v tis. Eur

(7)

(14)

(881)

1 610

(20)

(28)

(908)

1 568
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11. SLUŽBY
31. decembra
2020

31. decembra
2019

v tis. Eur

v tis. Eur

(20 839)

(23 052)

Subdodávateľské služby – spracovateľské práce na výrobkoch
Subdodávateľské služby – veda a výskum
Licenčné poplatky
Prepravné

(5 459)

(7 654)

(3)

(59 669)

(7 884)

(10 435)

Personálne poradenstvo

(466)

(379)

Prenájom zamestnancov

(6 951)

(12 028)

1 004

(2 214)

(3 255)

(2 747)

Mobilita zamestnancov
Údržba strojov, zariadení a sietí
Ostatné služby
Služby celkom

(2 136)

(1 152)

(45 989)

(119 330)

Náklady za overenie účtovnej závierky audítorskou spoločnosťou za rok končiaci 31. decembra 2020 boli vo
výške 81 tis. Eur (2019: 80 tis. Eur).

12. OSTATNÉ NÁKLADY, NETTO
31. decembra
2020

31. decembra
2019

v tis. Eur

v tis. Eur

(1 164)

(1 165)

(50)

(114)

Poistenie

(916)

(427)

Odpis pohľadávok

(122)

(28)

Daň z nehnuteľností
Miestne dane a poplatky

Tvorba/(rozpustenie) opravných položiek k pohľadávkam, netto
Bankové poplatky za transakcie
Čisté kurzové zisky/ (straty)
Zisk/(strata) z predaja dlhodobého majetku
Zmluvné pokuty a penále
Ostatné prevádzkové náklady

(1 043)

(2)

(83)

(554)

(1 922)

(60)

2 611

-

(2)

(2)

94

(822)

(2 597)

(3 174)

31. decembra
2020

31. decembra
2019

v tis. Eur

v tis. Eur

Splatná daň zúčtovaná do nákladov

(20 247)

(7 326)

Odložená daň zúčtovaná do nákladov

(13 858)

(5 431)

22 235

18 626

(11 870)

5 869

Ostatné náklady celkom

13. DAŇ Z PRÍJMU
13.1.

Daň z príjmu zúčtovaná do výkazu ziskov a strát

Daň z príjmov pozostáva z nasledujúcich položiek:

Odložená daň zúčtovaná do výnosov
Daň z príjmov celkom

20

PCA Slovakia, s.r.o.
Účtovná závierka zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo v znení prijatom
Európskou úniou za rok končiaci sa 31. decembra 2020 a 2019
(všetky údaje sú uvedené v tis. Eur, pokiaľ nie je uvedené inak)

13.2.

Odsúhlasenie celkovej dane za rok s účtovným ziskom:

Sadzba splatnej dane z príjmov právnických osôb použitá pri odsúhlasení za rok 2020 je 21% a 2019 je
21%
31. decembra
2020

31. decembra
2019

v tis. Eur

v tis. Eur

Zisk/(strata) pred zdanením
Teoretická daň z príjmov

53 294

59 462

(11 192)

(12 487)

Zmena sadzby dane
Čerpanie daňovej úľavy

-

-

11 947

4 323

-

14 303

Odložená daňová pohľadávka - štátna pomoc
Daňový vplyv trvalých rozdielov
Daň z príjmov celkom

13.3.

(12 625)

(270)

(11 870)

5 869

Odložená daň

V nasledujúcom prehľade sa uvádzajú odložené daňové pohľadávky/( záväzky):

2020

Budovy, stavby, stroje
a zariadenia
Zásoby
Zamestnanecké požitky

Zaúčtované
do zisku
/(straty)
bežného
obdobia

Zaúčtované
do zisku
/(straty)
bežného
obdobia
(vplyv zmeny
sadzby dane)

Zaúčtované
do vlastného
imania

Konečný stav
v tis. Eur

(28 931)

(1 477)

-

-

(30 408)

1 047

(434)

-

-

613

334

31

-

6

371

-

-

-

-

-

(186)

55

-

-

(131)

-

Začiatočný
stav
v tis. Eur

Daňové straty z minulých rokov
Ostatné záväzky
Ostatné pohľadávky
Štátna pomoc
Celkom pohľadávka /
(záväzok)

2019

Budovy, stavby, stroje
a zariadenia
Zásoby
Zamestnanecké požitky
Daňové straty z minulých rokov

5 805

22 149

14 303

(11 947)

(7 629)

8 377

-

6

754

Zaúčtované
do zisku
/(straty)
bežného
obdobia

Zaúčtované
do zisku
/(straty)
bežného
obdobia
(vplyv zmeny
sadzby dane)

Zaúčtované
do vlastného
imania

Konečný stav
v tis. Eur

(24 981)

(3 950)

-

-

(28 931)

1 092

(45)

-

-

1 047

277

57

-

-

334

-

-

-

-

-

Začiatočný
stav
v tis. Eur

27 953
2 356

Ostatné záväzky

(419)

233

-

-

(186)

Ostatné pohľadávky

3 167

2 598

-

39

5 805

-

14 303

-

(20 864)

13 196

-

Štátna pomoc
Celkom pohľadávka /
(záväzok)

14 303
39

(7 629)
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Nasledujúca tabuľka zobrazuje zostatky (po započítaní) odloženej dane pre účely vykázania v súvahe:
31. december
2020
v tis. Eur

31. december
2019
v tis. Eur

28 938

7 185

2 356

14 303

(30 539)

(29 117)

754

(7 629)

Odložená daňová pohľadávka
Odložená daňová pohľadávka – štátna pomoc
Odložený daňový záväzok
Odložená daňová pohľadávka, netto

14. BUDOVY, STAVBY, STROJE, ZARIADENIA

Pozemky

Budovy

Stroje
a zariadenia

Zariadenia
vo finančnom
prenájme

Celkom

v tis. Eur

v tis. Eur

v tis. Eur

v tis. Eur

v tis. Eur

K 1. januáru 2019
Prírastky
Úbytky
Iné
K 31. decembru 2019

7 064
7 064

199 571
5 996
(126)
205 441

1 046 951
107 211
(4 210)
1 149 952

1 122
3 865
(1 122)
3 865

1 254 708
114 606
(5 458)
2 466
1 366 322

K 1. januáru 2020
Prírastky
Úbytky
Iné
K 31. decembru 2020

7 064
(31)
7 033

205 441
824
1 529
207 794

1 149 952
8 536
(12 705)
1 145 783

3 865
(145)
3 720

1 366 322
9 360
(11 352)
1 364 330

K 1. januáru 2019
Odpisy
Vyradenie
Znehodnotenie majetku
K 31. decembru 2019

-

(96 354)
(7 663)
126
(103 891)

(723 519)
(43 523)
4 411
(762 631)

(586)
(845)
586
(845)

(820 458)
(52 030)
5 123
(867 365)

K 1. januáru 2020
Odpisy
Vyradenie
Znehodnotenie majetku
K 31. decembru 2020

-

(103 891)
(7 894)
(608)
(112 393)

(762 631)
(61 144)
12 704
(811 071)

(845)
(966)
(1 811)

(867 365)
(70 004)
12 096
(925 273)

Zostatková hodnota
K 31. decembru 2019
K 31. decembru 2020

7 064
7 033

101 550
95 401

387 320
334 712

3 020
1 909

498 957
439 057

Obstarávacia cena

Oprávky a zníženie hodnoty

V rámci účtovnej hodnoty položky stroje a zariadenia sú zahrnuté aj preddavky a obstaranie dlhodobého
hmotného majetku v hodnote 22 255 tis. Eur (2019: 91 955 tis. Eur).
V rámci odpisov sú zahrnuté aj rozpustené štátne dotácie v hodnote 3 915 tis. Eur (2019: 3 953 tis. Eur).
K 31. decembru 2020 spoločnosť neúčtovala o opravnej položke k majetku (neidentifikovala zhehodnotenie
majetku).
Spoločnosť si prenajíma formou finančného prenájmu vysokozdvižné vozíky.
Na celkovú investíciu – postavenie výrobného závodu v Trnave bola v roku 2003 schválená štátna dotácia
vo výške 150 085 tis. Eur (4 521 470 tis. Sk). Na základe skutočne realizovaných investícií spoločnosť
v decembri 2009 získala oficiálne rozhodnutie Ministerstva Hospodárstva, ktorým bola potvrdená celková
výška sumy o štátnej pomoci vo výške 143 922 tis Eur (4 335 805 tis. Sk).
V roku 2017 bola Spoločnosti schválená investičná pomoc na realizáciu investičného zámeru „Projekt
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rozšírenia výroby na spustenie výroby nového vozidla segmentu B“ v celkovej maximálnej nominálnej
výške 18 626 tis. Eur vo forme úľavy na dani z príjmu. Oprávnenými nákladmi, ktoré budú vynaložené
v súvislosti s investičným zámerom sú obstarávacie ceny budov, strojov, prístrojov a zariadení. V roku
2020 bolo z tejto pomoci vyčerpaných 11 947 tis. Eur (2019: 4 323 tis. Eur).
V rámci optimalizácie logistických nákladov spoločnosť vyvíja úsilie na efektívnejšie využitie voľných
pozemkov a pritiahnutie svojich dodávateľov do areálu výrobného závodu. V tejto súvislosti spoločnosť
účtovala o majetku držanom na predaj, ktorý bol v roku 2020 odpredaný.
Spoločnosť má poistené budovy, stroje a zariadenia v rámci globálneho poistného programu spoločnosti
FoS (Freedom of Service) s generálnym poisťovateľom - spoločnosťou Allianz Global Corporate & Specialty.
K 31. decembru 2020 ani k 31. decembru 2019 neboli žiadne budovy, stavby, stroje a zariadenia založené
ako záruka za úročené úvery a pôžičky.
Spoločnosť neeviduje žiaden majetok, ktorý by sa dočasne nepoužíval.

15. NEHMOTNÝ MAJETOK
Softvér
v tis. Eur
Obstarávacia cena
Stav k 1. januáru 2019
Prírastky
Úbytky
Stav k 1. januáru 2020

546
466
1 012

Prírastky
Úbytky
Zostatok k 31. decembru 2020

211
1 223

Oprávky a zníženie hodnoty
Stav k 1. januáru 2019
Amortizácia
Vyradenie
Stav k 1. januáru 2020

(148)
(106)
(254)

Amortizácia
Vyradenie
Stav k 31. decembru 2020

(264)
(518)

Zostatková hodnota
Stav k 31. decembru 2019
Stav k 31. decembru 2020

758
705

16. ZÁSOBY

Materiál a suroviny
- z toho náhradné diely
Nedokončená výroba
Hotové výrobky
Zásoby celkom

31. december
2020
v tis. Eur
11 323
3 293
12 580
3 315
27 218

31. december
2019
v tis. Eur
18 395
2 774
21 438
22 317
62 150

K 31. decembru 2020 spoločnosť eviduje zásoby v realizovateľnej hodnote, ktoré predstavujú služobné
vozidlá vykázané v hotových výrobkoch vo výške 1 153 tis. Eur (2019: 1 295 tis. EUR).
Spoločnosť v rámci spotreby materiálu vykazuje hodnotu 1 595 tis. Eur (v roku 2019 hodnotu 399 tis. Eur)
v súvislosti s odpisom zásob z dôvodu ich nepoužiteľnosti.
Spoločnosť ma poistené zásoby a výrobky v rámci globálneho poistného programu spoločnosti FoS
(Freedom of Service) s generálnym poisťovateľom - spoločnosťou Allianz Global Corporate & Specialty.
K 31. decembru 2020 ani k 31. decembru 2019 neboli žiadne zásoby založené ako záruka za úročené
úvery a pôžičky.
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17. POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU A INÉ POHĽADÁVKY

Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči zamestnancom
Ostatné daňové pohľadávky
Opravná položka k pohľadávkam
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky celkom

31. december
2020
v tis. Eur
320 646
17
62
(1 143)
319 582

31. december
2019
v tis. Eur
525 349
14
62
(100)
525 325

Spoločnosť až na malé výnimky obchoduje výlučne s materskou spoločnosťou (pozri pozn. 26).
Priemerná doba splatnosti pohľadávok v skupine pri predaji výrobkov je 30 dní, za logistické služby 60 dní,
za ostatné dodávky 90 dní. Spoločnosť neúčtuje úroky z omeškania, nakoľko takmer všetky pohľadávky
sú voči podnikom v skupine a tie sú informované o výške neuhradeného zostatku.
V zostatku pohľadávok spoločnosti z obchodného styku sú zahrnuté pohľadávky s účtovnou hodnotou
6 206 tis. Eur (2019: 4 929 tis. Eur), ktoré sú k dátumu súvahy po lehote splatnosti a na ktoré spoločnosť
nevytvorila opravné položky, nakoľko nedošlo k významnej zmene úverovej bonity a príslušné sumy
sa stále považujú za vymožiteľné. Spoločnosť nevlastní žiadne zábezpeky k týmto zostatkom.
K 31. decembru 2020 a 2019 nemá spoločnosť zriadené žiadne záložné právo na pohľadávky ako záruku
za úročené úvery a pôžičky.

Veková štruktúra pohľadávok po lehote splatnosti:

do 90 dní
viac ako 90 dní
Celkom

31. decembra
2020
v tis. Eur
1 675
4 531
6 206

31. decembra
2019
v tis. Eur
4 786
143
4 929

31. decembra
2020
v tis. Eur
100
(122)
1 165
1 143

31. decembra
2019
v tis. Eur
98
(28)
30
100

Pohyby opravnej položky k pochybným a sporným pohľadávkam:

Stav na začiatku roka
Sumy odpísané v priebehu roka
Zvýšenie/(zníženie) opravnej položky
Stav na konci roka

Opravná položka k pochybným pohľadávkam zahŕňa špecifické pohľadávky z obchodného styku vo výške
1 143 tis. Eur (2019: 100 tis. Eur). Vykázané zníženie hodnoty predstavuje 100% z menovitej hodnoty
pohľadávky. Spoločnosť nevlastní žiadnu zábezpeku k týmto zostatkom. V priebehu bežného roka
spoločnosť vykonala odpis pohľadávok vo výške 122 tis. Eur (2019: 28 tis. Eur).
Pri určovaní vymožiteľnosti pohľadávok z obchodného styku spoločnosť zvažuje všetky zmeny bonity
pohľadávky z obchodného styku od dátumu jej vzniku až do dátumu súvahy. Na základe uvedeného sa
vedenie domnieva, že netreba vytvárať ďalšie opravné položky k už existujúcim opravným položkám
k pochybným pohľadávkam.
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18. PENIAZE A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY
Na účely výkazu peňažných tokov zahŕňajú peniaze a peňažné ekvivalenty, peniaze na bankových účtoch a
investície do nástrojov peňažného trhu po zohľadnení záporných zostatkov na kontokorentných účtoch.
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci účtovného roka vykázané vo výkaze peňažných tokov možno
odsúhlasiť s príslušnými položkami v súvahe takto:
31. december
2020
v tis. Eur
53
53
53

Zostatky na bankových účtoch
Pokladničná hotovosť
Peniaze a hotovosť na bankových účtoch v súvahe
Peniaze a peňažné ekvivalenty vo výkaze peňažných tokov

31. december
2019
v tis. Eur
9
9
9

19. ZÁKLADNÉ IMANIE
Výška upísaných a splatených vkladov spoločníkov:
31. december
2020
v tis. Eur
119 505
119 505

PSA AUTOMOBILES S.A.
Základné imanie celkom

31. december
2019
v tis. Eur
119 505
119 505

Základné imanie bolo splatené v plnej výške a zapísané do Obchodného registra.

20. REZERVNÝ FOND A INÉ REZERVY
Zákonný rezervný fond vo výške 11 950 tis. Eur (31. december 2019: 11 950 tis. Eur) sa môže použiť na
krytie strát z podnikania a na zvýšenie základného imania v súlade s platnou legislatívou.

21. ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ZA ROK 2019
Hospodársky výsledok - zisk za rok končiaci sa 31. decembra 2019 vo výške 65 331 tis. Eur bol na základe
rozhodnutia Jediného spoločníka z 25. júna 2020 rozdelený nasledovne:
•

65 388 tis. Eur bolo vyplatených ako podiel spoločníkovi

22. PÔŽIČKY

Pôžičky od spriaznených osôb (i)
Záväzky z finančného prenájmu
Pôžičky celkom

Dlhodobé
31. december
31. december
2020
2019
v tis. Eur
v tis. Eur
936
1 954
936
1 954

Krátkodobé
31. december
31. december
2020
2019
v tis. Eur
v tis. Eur
250 105
1 018
1 016
251 121
1 018

Pôžičky spriazneným osobám (i)

Dlhodobé
31. december
31. december
2020
2019
v tis. Eur
v tis. Eur
-

Krátkodobé
31. december
31. december
2020
2019
v tis. Eur
v tis. Eur
109 656
-

Pôžičky celkom

-

-

109 656

-

(i)
Záväzky voči spriazneným osobám v skupine sú vedené v Eur a nie sú podmienené žiadnym
záložným právom. Úroky z pôžičiek v skupine sú kalkulované od 1. mája 2009 na základe skutočných
čistých investičných nákladov GIE PSA Trésorerie vrátane réžijných operatívných nákladov, tak, aby
vykázaný hospodársky výsledok GIE PSA Trésorerie bol nulový.

(ii) Reálna hodnota pôžičiek spoločnosti sa približne rovná ich účtovnej hodnote. Reálna hodnota pôžičiek
sa odhadla na základe diskontovaných peňažných tokov s použitím úrokovej sadzby, ktorú by podľa
predpokladu vedenia spoločnosti bolo možné získať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
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Záväzky z finančného prenájmu
Splatnosť záväzkov z finančného prenájmu je uvedená v nasledujúcej tabuľke:
Minimálne lízingové splátky

Splatné do 1 roka
Splatné od 1 do 5 rokov

Mínus nerealizované finančné náklady
Súčasná hodnota záväzkov z prenájmu

31. december
2020
v tis. Eur
1 023
936

31. december
2019
v tis. Eur
858
2 124

(5)
(1 954)

(12)
(2 970)

Vo finančných výkazoch ako:
Krátkodobé pôžičky
Dlhodobé pôžičky

Súčasná hodnota minimálnych
lízingových splátok
31. december
31. december
2020
2019
v tis. Eur
v tis. Eur
1 018
1 015
936
1 954
1 954
2 970
1 954

2 970

1 018
936
1 954

1 015
1 954
2 970

Finančný prenájom sa vzťahuje na vysokozdvižné vozíky s dobou prenájmu 4 roky – 48 mesiacov.
Spoločnosť má na základe dohody o prenájme možnosť odkúpiť zariadenie po skončení nájmu za
nominálnu hodnotu. Záväzky spoločnosti z finančného prenájmu sú zabezpečené vlastníckym právom
prenajímateľa na prenajatý majetok. Záväzky z finančného prenájmu sú vedené v Eur. V roku končiacom
sa 31. decembra 2020 bola priemerná efektívna úroková sadzba prenájmu 0,28 %.

23. REZERVY A ZÁVÄZKY ZO ZAMESTNANECKÝCH POŽITKOV

Zamestnanecké
požitky (i)
Stav k 1. januáru 2020
Prírastky rezerv
Zníženie v dôsledku vykonaných úhrad
Stav k 31. decembru 2020

i)

v tis. Eur
1 589
205
(28)

Rezerva na
daňové riziká (ii)
v tis. Eur
-

1 766

-

Celkom
V tis. Eur
1 589
205
(28)
1 766

Podľa slovenského zákonníka práce a v súlade s kolektívnou zmluvou platí Spoločnosť svojim
zamestnancom požitky uvedené nižšie.

Program dlhodobých zamestnaneckých požitkov je program so stanovenými požitkami, podľa ktorého majú
zamestnanci nárok na jednorazový príspevok pri odchode do starobného alebo invalidného dôchodku
a v závislosti od stanovených podmienok, aj na pravidelný vernostný príspevok pri pracovnom jubileu.
K tomuto dátumu bol program tzv. nekrytý finančnými zdrojmi, teda bez osobitne určených aktív slúžiacich
na krytie záväzkov, ktoré z neho vyplývajú.
Od roku 2014 sa na ocenenie súčasnej hodnoty definovaných záväzkov z odchodného a s tým súvisiacich
súčasných a minulých servisných nákladov použila prírastková poistno-matematická metóda (Projected
Unit Credit Method). V roku 2020 bol výpočet aktualizovaný novými vstupnými dátami.
Základné predpoklady použité poistným matematikom pri oceňovaní k 31. decembru 2020:
Diskontná sadzba
Predpokladaná miera rastu miezd ročne
Fluktuácia zamestnancov ročne
Vek odchodu do dôchodku

0,65%
3,0 -6,31%
62

Hodnota rezervy k 31. decembru 2020 tak predstavuje najlepší možný odhad Spoločnosti.
ii)

Spoločnosť nemala k 31. decembru 2020 vytvorenú žiadnu rezervu na daňové riziká.
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24. ZÁVÄZKY Z OBCHODNÉHO STYKU A INÉ ZÁVÄZKY

Záväzky z obchodného styku
Nevyfakturované dodávky
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia
Ostatné daňové záväzky
Sociálny fond
Celkom

31. december
2020
v tis. Eur
581 206
91 927
13 207
4 094
16 176
365
706 975

31. december
2019
v tis. Eur
430 907
163 863
13 146
4 093
20 542
412
632 963

Priemerná splatnosť pri nákupe materiálu a služieb je 90 dní počnúc od posledného dňa v mesiaci, kedy
bola faktúra obdržaná. Úroky z omeškania nie sú predmetom obchodných zmlúv spoločnosti. Zaviedli sa
zásady riadenia finančného rizika, ktoré majú zabezpečiť, aby všetky záväzky boli uhradené v termíne
splatnosti.
Členenie záväzkov z obchodného styku a iných záväzkov:

Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Celkom

31. december
2020
v tis. Eur
702 810
4 165
706 975

31. december
2019
v tis. Eur
628 887
4 076
632 963

Záväzky zo sociálneho fondu:
Suma
V tis. Eur
412
946
993
365

Počiatočný stav k 1. januáru 2020
Tvorba celkom
Čerpanie celkom
Konečný stav k 31. decembru 2020

25. FINANČNÉ NÁSTROJE
a)

Riadenie kapitálového rizika

Spoločnosť riadi svoj kapitál tak, aby zabezpečila, že spoločnosť bude schopná pokračovať v činnosti ako
zdravo fungujúci podnik pri maximalizácii návratnosti pre spoločníkov pomocou optimalizácie pomeru
medzi cudzími a vlastnými zdrojmi.
Štruktúra kapitálu spoločnosti pozostáva z cudzích zdrojov, t. j. pôžičiek uvedených v pozn. 22 (ide hlavne
o pôžičku od spoločnosti v skupine Groupe PSA), z peňazí a hotovosti na bankových účtoch a vlastného
imania pripadajúceho na vlastníkov spoločnosti, ktoré zahŕňa základné imanie, zákonný rezervný fond
a nerozdelený zisk.
Spoločnosť sleduje štruktúru kapitálu na základe ukazovateľa úverovej zaťaženosti. Tento ukazovateľ sa
vypočítava ako pomer čistého dlhu k vlastnému imaniu. Čistý dlh sa vypočítava ako celková hodnota
dlhodobých a krátkodobých pôžičiek (ako je uvedená v súvahe) mínus peniaze a hotovosť na bankových
účtoch. Vlastné imanie predstavuje zostatok riadku „vlastné imanie“ uvedený v súvahe.

Dlh
Peniaze a peňažné ekvivalenty
Čistý dlh
Vlastné imanie
Pomer čistého dlhu k vlastnému imaniu

31. december
2020
v tis. Eur
1 954
53
(1 901)
173 050
1%

31. december
2019
v tis. Eur
253 075
9
(253 066)
197 037
128%
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b)

Významné účtovné zásady

Prehľad prijatých významných účtovných zásad a metód vrátane kritérií vykazovania, princípov oceňovania
a základu vykazovania výnosov a nákladov podľa jednotlivých tried finančného majetku, finančných
záväzkov a nástrojov vlastného imania je uvedený v pozn. 3.
c)

Kategórie finančných nástrojov

Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky
Peniaze a peňažné ekvivalenty
Finančný majetok
Pôžičky vykázané v amortizovaných nákladoch
Záväzky z finančného prenájmu
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky
Finančné záväzky

d)

31. december
2020
v tis. Eur

31. december
2019
v tis. Eur

319 582
53
319 635

525 325
9
525 334

(109 656)
1 954
706 975
599 273

250 105
2 970
632 963
886 038

Faktory finančného rizika

Spoločnosť je vystavená rôznym finančným rizikám, ktoré zahŕňajú dôsledky pohybu úrokových sadzieb
z úverov a cien komodít. Finančné riziká, ktorým je spoločnosť vystavená sú z veľkej miery riadené na
úrovni vedenia skupiny Groupe PSA. Spoločnosť sa snaží minimalizovať možné negatívne dôsledky rizík
na finančnú situáciu spoločnosti.
(i)

Úrokové riziko

Prevádzkové výnosy a prevádzkové peňažné toky spoločnosti sú nezávislé od zmien úrokových sadzieb na
trhu. Spoločnosť nemá významné úročené aktíva okrem peňazí a hotovosti na bankových účtoch.
Spoločnosť neuzatvára žiadne dohody s cieľom zaistiť úrokové riziko.
Analýza citlivosti (pozri ďalej) sa stanovila na základe angažovanosti voči úrokovým sadzbám na finančné
nástroje k súvahovému dňu. Pri záväzkoch s variabilnou sadzbou sa analýza vypracovala za predpokladu,
že výška neuhradeného záväzku k súvahovému dňu bola neuhradená celý rok.
(ii)

Riziko pohybu cien komodít

Spoločnosť uzatvorila zmluvy na nákup surovín a materiálov s pevne stanovenou cenou na obdobie polroka
až jedného roka s cieľom minimalizovať riziko pohybu cien komodít.
(iii) Riziko menových kurzov
Spoločnosť v roku 2020 bola vystavená kurzovému riziku z transakcií v cudzích menách, najmä RUB, USD,
CNY a JPY. Riziko menových kurzov vyplýva z budúcich transakcií, vykazovaných aktív a pasív v cudzej
mene. Spoločnosť predáva tovar klientom v rámci skupiny Groupe PSA v Argentíne, Brazílii a Rusku.
Spoločnosť zabezpečuje úhrady aktív a pasív prostredníctvom sesterskej spoločnosti PSA International,
ktorá tieto úhrady realizuje použitím zabezpečovacích mechanizmov.
Finančné aktíva v tisícoch
ARS
USD
RUB

31. december 2020
15 424
372 610

31. december 2019
3 476
191 687

Finančné pasíva v tisícoch
CNY
JPY

31. december 2020
439 182
1 439 663

31. december 2019
334 618
794 939

Ak by k 31. decembru 2020 euro voči ostatným menám posilnilo o 5 % a všetky ostatné premenné by zostali
nezmenené, tak by zisk po zdanení bol o 2 414 tisíc Eur vyšší (k 31. decembru 2019 vyšší o 2 100 tisíc Eur).
Naopak, ak by k 31. decembru 2020 euro voči ostatným menám oslabilo o 5% a všetky ostatné premenné by
zostali nezmenené, tak by zisk po zdanení bol o 2 663 tisíc Eur nižší (k 31. decembru 2019 nižší o 2 318 tisíc
Eur).
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(iv) Úverové riziko
Úverové riziko zohľadňuje riziko, že zmluvná strana nedodrží svoje zmluvné záväzky, v dôsledku čoho
spoločnosť utrpí stratu. Spoločnosť prijala zásadu, že bude obchodovať len s dôveryhodnými zmluvnými
partnermi a že podľa potreby musí získať dostatočné zabezpečenie ako prostriedok na zmiernenie rizika
finančnej straty v dôsledku nedodržania záväzkov. Peňažné transakcie sa vykonávajú len prostredníctvom
renomovaných finančných inštitúcií. Spoločnosť neobmedzila výšku otvorenej pozície voči žiadnej finančnej
inštitúcii.
(v)

Riziko nedostatočnej likvidity

Manažment spoločnosti usudzuje, že krátkodobé záväzky vrátane prijatých krátkodobých úverov nie sú
v primeranej miere kryté obežnými aktívami a preto predpokladá, že môže existovať riziko likvidity.
Spoločnosť k 31. decembru 2020 účtovala o pôžičke voči spriaznenej osobe vo výške 109 656 tis. Eur, ako
je bližšie uvedené v poznámke 22.
Nasledujúca tabuľka uvádza predpokladanú splatnosť finančného majetku spoločnosti. Tabuľka bola
zostavená na základe nediskontovaných zostatkových splatností finančného majetku vrátane úroku
získaného z tohto majetku okrem prípadov, pri ktorých spoločnosť očakáva, že peňažné toky sa vyskytnú
v inom účtovnom období.

31.12.2020
Krátkodobé pohľadávky a iné
pohľadávky
Daň z príjmov
Peň. prostriedky
Pôžičky
Finančné aktíva

31.12.2019
Krátkodobé pohľadávky
pohľadávky
Daň z príjmov
Peň. prostriedky
Pôžičky
Finančné aktíva

a iné

do 1 roka

1 – 5 rokov

viac ako
5 rokov

úrok

spolu

319 582

-

-

-

319 582

53
109 643
429 278

-

-

13
13

53
109 656
429 291

do 1 roka

1 – 5 rokov

viac ako
5 rokov

úrok

spolu

525 325

-

-

-

525 325

3 612
9
528 946

-

-

-

3 612
9
528 946

Nasledujúca tabuľka znázorňuje zostatkovú dobu splatnosti finančných záväzkov spoločnosti. Tabuľka
bola zostavená na základe nediskontovaných zostatkových splatností finančných záväzkov so
zohľadnením najskorších možných termínov, keď sa od spoločnosti môže žiadať vyplatenie týchto
záväzkov. Tabuľka zahŕňa peňažné toky z úrokov a istiny.

31.12.2020
Krátkodobé záväzky a iné záväzky
Daň z príjmov
Finančný prenájom
Pôžičky
Finančné záväzky

31.12.2019
Krátkodobé záväzky a iné záväzky
Daň z príjmov
Finančný prenájom
Pôžičky
Finančné záväzky

do 1 roka

1 – 5 rokov

706 975
13 260
1 023
721 258

936
936

do 1 roka

1 – 5 rokov

632 963
858
250 056
883 877

2 124
2 124

viac ako
5 rokov
-

úrok

spolu

(5)
(5)

706 975
13 260
1 954
722 190

viac ako
5 rokov
-

úrok

spolu

(12)
49
37

632 963
2 970
250 105
886 038

Spoločnosť si je vedomá, že je vystavená riziku nedostatočnej likvidity a preto využíva na financovanie
svojich krátkodobých záväzkov bezlimitnú pôžičku od spriaznenej osoby GIE PSA Trésorerie.
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e)

Reálna hodnota finančných nástrojov

Nominálne hodnoty finančného majetku a záväzkov znížené o prípadné úpravy s dobou splatnosti kratšou
ako jeden rok sa približne rovnajú svojej reálnej hodnote. Reálna hodnota finančných záväzkov je na účely
vykázania v poznámkach stanovená na základe diskontovaných budúcich zmluvných peňažných tokov pri
súčasnej trhovej úrokovej sadzbe, ktorú má spoločnosť k dispozícii pre podobné finančné nástroje.

26. TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI
Priamou materskou spoločnosťou s kontrolným vplyvom spoločnosti je PSA Automobiles S.A., Route de
Gizy, 78140 Velizy Villacoublay, zaregistrovaná vo Francúzsku.
Spoločnosť nemá dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti a spoločné podniky. V ďalšom texte sa
uvádzajú podrobné informácie o transakciách spoločnosti s ostatnými spriaznenými osobami (spoločnosti
skupiny Groupe PSA):

Obchodné transakcie
V priebehu rokov 2020 a 2019 spoločnosť uskutočnila tieto obchodné transakcie so spriaznenými osobami:
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Predaj výrobkov
a služieb
31.12.2020
31.12.2019

Nákup materiálu
a služieb
31.12.2020 31.12.2019

Záväzky voči spriazneným
Pohľadávky voči
osobám
spriazneným osobám
k 31.12.2020 k 31.12.2019 k 31.12.2020 k 31.12.2019

Materská spoločnosť (nákup materiálu
a predaj výrobkov)
PSA Automobiles S.A.
Spriaznené spoločnosti (nákup
materiálu služieb):
Peugeot Citroën do Brasil Automoveis
Peugeot Citroën Argentina S.A
PCMA Automotiv RUS
Francaise de Mécanique
OPEL Automobile GMBH
Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.
Faurecia Automotive Czech Republic, s.r.o.
Ostatné spoločnosti Groupe Faurecia
Ostatné spoločnosti
Spriaznené spoločnosti (finančné
vzťahy):
GIE PSA Trésorerie
Celkom

3 392 523

3 143 119

322 158

345 243

30 949

32 138

296 796

497 542

4 168
17 773
8 930
196
5
4 079

10 472
1 661
7 341
611
4
18
3 369

(66)
(48)
89 917
163 020
146 268
53 938
20 184
4 702

66
48
038
291
077
892
080
537

208
860
140
420
184
268

66
48
579
513
419
985
966
950

666
11 903
4 109
3
23
570

2 039
1 056
2 764
562
(180)

3 427 674

3 166 595

800 073

250 105
331 769

109 656
423 726

503 783

108
116
126
48
16
1

762 272

12
14
18
11
5
1

94 029

5
13
17
5
4
1
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Nákup sa uskutočnil za trhové ceny so zľavami zohľadňujúcimi množstvo nakúpeného tovaru a vzťahy
medzi stranami. V členení podľa segmentov spoločnosť nakupovala od materskej spoločnosti hlavne
licenčné služby, výskum, služby v oblasti informatiky a sietí a od ostatných spriaznených osôb prevažne
služby v oblasti logistiky.
V rámci spriaznených osôb neboli poskytnuté ani prijaté žiadne záruky. V tomto ani v predchádzajúcom
účtovnom období neboli zaúčtované v súvislosti s nedobytnými alebo pochybnými pohľadávkami voči
spriazneným osobám žiadne náklady.
Hrubé príjmy kľúčových členov vedenia
Výkonné vedenie spoločnosti tvoria 14 kľúčoví manažéri (v roku 2019 13 kľúčových manažérov). Hrubé
príjmy kľúčových manažérov s právomocami plánovať, riadiť a kontrolovať predstavovali:

Hrubé príjmy
Celkom

Rok končiaci sa
31. decembra
2020
v tis. Eur
1 762
1 762

Rok končiaci sa
31. decembra
2019
v tis. Eur
1 455
1 455

Ostatné transakcie so spriaznenými osobami
Okrem uvedených skutočností poskytla spoločnosť PSA Automobiles S.A. Spoločnosti administratívne
služby
a licenčné
poplatky,
za
ktoré
Spoločnosť
zaplatila
poplatky
v celkovej
výške
0 tis. Eur (2019: 59 669 tis. Eur).

27. ZÁVÄZNÉ VZŤAHY A PODMIENENÉ ZÁVÄZKY
Dane
Daňové priznania môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že určité
obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na
vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V dôsledku toho sa
daňové priznania spoločnosti za roky 2015 až 2020 môžu stať predmetom kontroly.
Dňa 1. januára 2009 nadobudli účinnosť nové ustanovenia týkajúce sa dokumentácie o transferovom
oceňovaní na Slovensku. Tieto ustanovenia vo všeobecnosti vyžadujú, aby daňovníci mali vopred
pripravenú dokumentáciu týkajúcu sa metodiky stanovovania transferových cien používaných pri
cezhraničných transakciách so závislými osobami. Vedenie spoločnosti sa domnieva, že ceny aplikované
v cezhraničných transakciách so spoločnosťami skupiny Groupe PSA sú v súlade s pravidlami
transferového oceňovania platného v Slovenskej republike. Vzhľadom na to, že mnohé oblasti
slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich
budú daňové orgány aplikovať. Táto neistota sa vzťahuje aj na transferové oceňovanie. Mieru tejto
neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp.
oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností,
v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.
Právne spory a možné straty
V súčasnosti je spoločnosť zaangažovaná v právnych a iných sporoch, ktoré sa vyskytujú v rámci bežnej
podnikateľskej činnosti, a neočakáva sa, že by mali individuálne alebo v súhrne významný nepriaznivý
vplyv na priloženú účtovnú závierku.
Budúce podmienené záväzky
Spoločnosť eviduje svoje budúce záväzky vyplývajúce z už uzatvorených zmlúv alebo potvrdených
objednávok na investičné výdavky v celkovej hodnote 8 571 tis. Eur. (2019: 0 tis. Eur).
Bankové záruky
Existujúce záruky spoločnosti v roku 2020 sú vo výške 15 000 tis. Eur. (2019: 1 660 tis. Eur)
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