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A - Úvod - všeobecné údaje 
 
Povinnosť vypracovať výročnú správu spoločnosti za rok 2014 vyplynula z § 20 zákona 
431/2002 Z.z. o účtovníctve.  
 
1. Obchodné meno, sídlo spoločnosti a IČO: 

 
PPC Power, a.s., Magnetová 12, 831 04 Bratislava, IČO: 36 822 621, spoločnosť je zapísaná 
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sa, vložka číslo 4222/B. 

 
2. Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra: 
 

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)  
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)  
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti  
- marketing a prieskum trhu  
- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti  

 
3. Zoznam členov štatutárnych orgánov spoločnosti, zoznam členov dozorných orgánov 

spoločnosti: 
 

Predstavenstvo spoločnosti:  
Ing. Ján Bevilaqua - predseda, deň vzniku funkcie: 22.07.2014 
Ing. Ivan Klinka - člen, deň vzniku funkcie: 22.07.2014 

 
Dozorná rada:  
Ing. Egon Zorád - deň vzniku funkcie: 22.07.2014 
Ing. Jozef Barát - deň vzniku funkcie: 22.07.2014 
Ing. Ján Koreňovský - deň vzniku funkcie: 22.07.2014 
 

4. Štruktúra spoločníkov: 
 
Štruktúra akcionárov s uvedením absolútnej a relatívnej výšky ich podielov na základnom 
imaní, podielu na hlasovacích právach a podielu na ostatných položkách vlastného 
imania, ak sa odlišuje od podielu na základnom imaní: 

 
Akcionár:   PPC Investments, a.s. 

Magnetová 12, 831 04 Bratislava 
podiel na základnom imaní 100 % 

    

B - Genéza a predpoklad budúceho vývoja činnosti spoločnosti  
 
1. Vznik spoločnosti: 
 

Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou. Spoločnosť vznikla zápisom do 
obchodného registra, ktorý vedie Okresný súd Bratislava, dňa 24.8.2007. 
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2. Stručné zhodnotenie predchádzajúcich dvoch rokov: 
 

Spoločnosť sa v predošlých rokoch zaoberala v prevažnej miere výrobou a dodávkou 
elektriny. V roku 2014 nastalo utlmenie podnikateľskej činnosti, nakoľko s účinnosťou od 
31.12.2013 došlo k prevodu celého podniku na spoločnosť PPC Investments, a.s. 
V porovnaní s rokom 2013 zaznamenala spoločnosť PPC Power, a.s. pokles tržieb za 
predaný tovar, výrobky a predaj služieb o 99,98 %. 

 
3. Postavenie a stabilita spoločnosti na trhu, predpokladaný vývoj: 
 

Spoločnosť si od svojho vzniku buduje postavenie na trhu a vzhľadom na aktuálny vývoj 
je možno usudzovať, že postavenie na trhu je stabilizované. Spoločnosť v sledovanom 
období plánuje doplniť personálne kapacity a vytvoriť dynamický a kvalifikovaný tím 
pracovníkov, ktorý je zárukou pozitívneho rozvoja spoločnosti. 

 
4. Predpoklad výsledku hospodárenia aktivít a iných ukazovateľov na najbližší rok (obrat, 

stav a vývoj majetku, projektované výsledky hospodárenia, cash- flow a pod.)  
 

Spoločnosť predpokladá v roku 2015 kladný hospodársky výsledok a nárast obratu, 
najmä tržieb za predané výrobky. Spoločnosť má záujem aj na zväčšovaní svojho 
majetku, najmä o majetok potrebný na kvalitný výkon služieb, ktoré sú predmetom 
podnikania spoločnosti. Vzhľadom na konkrétne rokovania o jednotlivých projektoch 
spoločnosť predikuje plynulý cash-flow. 

 

C - Udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia 
 

Spoločnosť nezaznamenala významné udalosti po dátume účtovnej závierky. 
 

D - Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 
 

Spoločnosť nevykázala žiadne investície v oblasti výskumu a vývoja. 
 

E - Nadobudnutie obchodných podielov a akcií 
 

Spoločnosť nenadobudla žiadne vlastné obchodné podiely a ani nenadobudla vlastné 
akcie. 

 

F - Informácie o organizačnej zložke v zahraničí 
 

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí. 
 

G - Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty 
 

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2014 - zisk vo výške 180 701 EUR 
je nasledovný: 
- Preúčtovanie na nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 180 701 EUR. 
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H - Významní dodávatelia a odberatelia  
 
Medzi  najvýznamnejších obchodných partnerov patria nasledovné spoločnosti: 

 
Odberatelia: 
PPC Investments, a.s. 
 
Dodávatelia: 

 Škubla & Partneri s.r.o. 
 ACCES Group, s.r.o. 
 

I - Finančné ukazovatele  
 
1. Zamestnanosť:  
Ukazovateľ  k 31.12.2014 k 31.12.2013 Index 2014/2013 

Počet zamestnancov spolu  0 0 0,00 

Priemerný počet 
zamestnancov  

0 42 0,00 
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2. Bilančná analýza majetku a zdrojov krytia spoločnosti 
  bežné obdobie minulé obdobie Zmena 

  31.12.2014 31.12.2013     

  EUR % EUR % EUR % 

Obežný majetok  10633209 100,00 16167417 100,00 -5534208 -34,23 

Dlhodobé pohľadávky 10601631 99,70 0 0,00 10601631 100,00 

Krátkodobé pohľadávky 24242 0,23 16167417 100,00 -16143175 -99,85 

Finančné účty  7336 0,07 0 0,00 7336 100,00 

MAJETOK SPOLU  10633209 100,00 16167417 100,00 -5534208 -34,23 

Vlastné imanie 9156700 86,11 9858148 60,98 -701448 -7,12 

Základné imanie 8160000 76,74 8160000 50,47 0 0,00 

Kapitálové fondy 0 0,00 809647 5,01 0 -100,00 

Fondy zo zisku  815999 7,67 1793930 11,10 -977931 -54,51 

Výsledok hospodárenia minulých 
rokov 

0 0,00 17434664 107,84 -17434664 -100,00 

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie  

180701 1,70 -18340093 -113,44 18520794 -100,99 

Záväzky  1476509 13,89 6309269 39,02 -4832760 -76,60 

Zákonné rezervy 2829 0,03 0 0,00 2829 100,00 

Krátkodobé rezervy 1427710 13,43 1424880 8,81 2830 0,2 

Krátkodobé záväzky 48799 0,46 4884389 30,21 -4835590 -99,00 

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY 
CELKOM  

10633209 100,00 16167417 100,00 -5534208 -34,23 
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3. Analýza nákladov a výnosov 

Položka výkazu ziskov a strát bežné obdobie minulé obdobie zmena 

  31.12.2014 31.12.2013 
  

  EUR % EUR % EUR 
% 

Tržby z predaja tovaru 0 0,00 46115 0,02 -46115 -100,00 

Náklady vynaložené na obstaranie 
predaného tovaru 

0 0,00 45770 0,02 -45770 -100,00 

Obchodná marža 0 0,00 345 0,00 -345 -100,00 

Výroba 23484 8,08 125728101 71,40 -125704617 -99,98 

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 23484 8,08 125728101 64,67 -125704617 -99,98 

Výrobná spotreba 32001 29,14 81109181 41,72 -81077180 -99,96 

Spotreba materiálu, energie a ostatných 
neskladovateľných dodávok 

181 0,16 75038423 38,59 -75038242 -100,00 

Služby 31820 28,97 6070758 3,12 -6038938 -99,48 

Pridaná hodnota -8517 -21,05 44619265 29,68 -44627782 -100,02 

Osobné náklady -385 -0,35 2012947 1,04 -2013332 -100,02 

Dane a poplatky 32064 29,19 54638 0,03 -22574 -41,32 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného majetku 

0 0,00 23624524 12,15 -23624524 -100,00 

Tržby z predaja dlhodobého majetku 
a materiálu 

0 0,00 14396 0,01 -14396 -100,00 

Zostatková cena predaného dlhodobého 
majetku a predaného materiálu 

0 0,00 17852 0,01 -17852 -100,00 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 270 0,09 50282329 28,56 -50282059 -100,00 

Ostatné náklady na hospodársku činnosť -5259 -4,79 92967393 47,82 -92972652 -100,01 

Výsledok hospodárenia z hospodárskej 
činnosti 

-34667 -45,02 -23761364 -2,79 23726697 -99,85 

Náklady na precenenie cenných papierov 
a náklady na derivátové operácie 

0 0,00 199722 0,10 -199722 -100,00 

Výnosové úroky 266779 91,82 14922 0,01 251857 1687,82 

Nákladové úroky 0 0,00 778509 0,40 -778509 -100,00 

Kurzové straty 0 0,00 49 0,00 -49 -100,00 

Ostatné náklady na finančnú činnosť 408 0,37 60630 0,03 -60222 -99,33 

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 266371 147,41 -1023988 5,58 1290359 -126,01 

Daň z príjmov z bežnej činnosti 51003 46,44 -6445259 -3,32 6496262 -100,79 

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 
pred zdanením 

231704 128,23 -24785352 135,14 25017056 -100,93 

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej 
činnosti 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 
po zdanení 

180701 100,00 -18340093 100,00 18520794 -100,99 

Výnosy 
290533 100,00 176085863 100,00 -175795330 -99,84 

Náklady 
109832 100,00 194425956 100,00 -194316124 -99,94 
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4. Finančné ukazovateľe 

Index

Popis 2014 2013 2014/2013

finančné prostriedky

krátkodobé záväzky

+ bežné bankové úvery

+ krátkodobé finančné výpomoci

-

-

-

Index

Popis 2014 2013 2014/2013

finančné prostriedky

+ krátkodobé pohľadávky

krátkodobé záväzky

+ bežné bankové úvery

+ krátkodobé finančné výpomoci

- ukazovateľ sa používa pre podporu rozhodovania, či poskytnúť podniku 

-

-

-

-

bez toho, aby predal svoje zásoby

odporúčaná hodnota je v intervale 1,0 - 1,5

vyjadruje okamžitu schopnosť podniku uhradiť svoje záväzky

vyjadruje koľko € finančných prostriedkov pripadá na 1 € záväzkov

odporúčaná hodnota je v intervale 0,2 - 0,6

Výsledok

Ukazovateľ Vzorec

Likvidita 

koeficient 0,64 3,31

Výsledok

Ukazovateľ Vzorec

Likvidita 

koeficient 0,15 0,00 #DIV/0!

1. stupňa

(okamžitá likvidita)

0,19

2. stupňa

(bežná likvidita)

krátkodobý úver alebo nie

ukazovateľ charakterizuje schopnosť podniku kryť svojimi pohľadávkami

a peňažnými prostriedkami svoje bežné potreby a krátkodobé dlhy

hodnota menšia ako 1 vypovedá o tom, že podnik sa musí spoliehať 

na predaj zásob

hodnota 1 znamená, že podnik je ešte schopný uhradiť svoje dlhy

Krátkodobá stabilita
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Index

Popis 2014 2013 2014/2013

finančné prostriedky

+ krátkodobé pohľadávky

+ zásoby

krátkodobé záväzky

+ bežné bankové úvery

+ krátkodobé finančné výpomoci

-

-

-

-

-

Index

Popis 2014 2013 2014/2013

finančné prostriedky

+ krátkodobé pohľadávky

+ zásoby

- (krátkodobé záväzky

+ bežné bankové úvery

+ krátkodobé finančné výpomoci)

-

-

-

Index

Popis 2014 2013 2014/2013

výsledok hospodárenia

za účtovné obdobie 

po zdanení

+ nákladové úroky

vlastné imanie

+ záväzky

-

-

aj nelikvidné prostriedky (nepotrebné zásoby, nedoytné pohľadávky)

odporúčaná hodnota je v intervale 1,6 - 2,5

ukazovateľ patrí medzi absolútne rozdielové ukazovatele likvidity

vyjadruje sumu speňaženého majetku, ktorý má podnik k dispozícií

 na zabezpečenie plynlej prevádzky, po prípadnom speňažení

krátkodobých pohľadávok a zásob

hodnota menej ako 0 € je kritická

Výsledok

Ukazovateľ Vzorec

Výsledok

Ukazovateľ Vzorec

Likvidita 

koeficient 0,64 3,31 0,19

3. stupňa

(celková likvidita)

ukazovateľ sa používa pre bežnú orientáciu o platobnej schopnosti podniku

vyjadruje koľko € finančných prostriedkov, pohľadávok v prípade ich okamžitej

úhrady a speňažených zásob pripadá na 1 € záväzkov

hodnota menšia ako 1 vypovedá o tom, že podnik je nelikvidný

hodnota ukazovateľa 1 je nedostatočná, pretože pri bežnom podnikaní

nie je možné mať všetky prostriedky v peňažnej forme a môžu sa vyskytnúť

Výsledok

Ukazovateľ Vzorec

Čistý

€ -17890,00 11283028,00 0,00

pracovný

kapitál

-108,62 -0,02

celkového

kapitálu

(ROA)

vyjadruje návratnosť celkového kapitálu

vyjadruje zhodnotenie celkového kapitálu, ktorý podnik používa

na podnikanie, tzn. Efektivitu hospodárenia so všetkými prostriedkami

podniku

Rentabilita

% 1,70
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Index

Popis 2014 2013 2014/2013

vlastné imanie

spolu majetok

-

-

-

-

Index

Popis 2014 2013 2014/2013

spolu majetok

vlastné imanie

-

-

-

Koeficient

% 86,11 60,98

Výsledok

Ukazovateľ Vzorec

vyjadruje pomer celkového kapitálu k vlastnému kapitálu

1,41

samofinancovania

vyjadruje koľko % majetku je krytého vlastným kapitálom (finančnú nezávislosť)

vo všeobecnosti platí, že cudzí kapitál je lacnejší ako vlastný kapitál

čím vyššia hodnota ukazovateľa, tým vyšší podiel vlastného kapitálu

a tým menšie riziko, že v prípade likvidácie podniku bude vyplatená

iba časť veriteľov

súčet ukazovateľa celková zadĺženosť a koeficient samofinancovania

sa rovná 100

Výsledok

je prevrátenou hodnotou Koeficientu samofinancovania

odporúčaná hodnota je 3, tzn. Podiel vlastného a cudzieho kapitálu 1:3

Ukazovateľ Vzorec

Finančná

koeficient 1,16 1,64 0,71

páka
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J - Správa audítora o overení účtovnej závierky  
  
Účtovná závierka bola overená audítorskou spoločnosťou PKF Slovensko s.r.o., licencia UDVA 
č. 40, (zodpovedný audítor Ing. Štefan Kardoš, CA, licencia číslo 714) dňa 16.06.2015. Podľa 
správy nezávislého audítora, účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad 
a vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti 
PPC Power, a.s. 
 
V Bratislave, dňa 15.07.2015 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
Ing. Ján Bevilaqua  
predseda predstavenstva 
 
 
 
 
______________________ 
Ing. Ivan Klinka  
člen predstavenstva 
 
 


