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VZNIK A VÝVOJ SPOLOČNOSTI
COMPANY FORMATION
AND DEVELOPMENT

V

znik spoločnosti sa datuje od roku 1928, kedy sa
uskutočnili významné rokovania o výstavbe záložnej továrne akciovej spoločnosti Škodových závodov v Plzni. Samotná výstavba začala v roku 1929 a po
prechodnom zastavení výstavby v rokoch hospodárskej
krízy sa v nej pokračovalo pod vplyvom vzrastajúceho
nebezpečenstva nemeckého fašizmu. V roku 1937 sa
začalo s výrobou produktov špeciálnej techniky.

Pod vplyvom osudných mníchovských udalostí sa dubnická Škodovka stala súčasťou nemeckého veľkokoncernu Maschinenbau Herrmann Goring. V roku 1939 v
polovojenskom režime nemeckej armády nastala mohutná expanzia výroby.
Koncom 2. svetovej vojny bola továreň úplne zničená a z
trosiek bol vybudovaný úplne nový závod - národný
podnik Škoda Dubnica.
V roku 1951 bol podnik premenovaný na Závody K. J.
Vorošilova. V tomto období to už bol strojársky gigant na
Považí.
V roku 1953 došlo k delimitácii závodov K. J. Vorošilova na
ZŤS a druhá časť, nazývaná„Údolie“ sa osamostatnila.
V roku 1973 začala výroba strojov pre gumárenský priemysel. Pri prepočte údajov z roku 1988 ZŤS patrili medzi
najväčších výrobcov v celej ČSSR v zbrojnej výrobe. Po
revolúcii v roku 1990 zaniká koncern ZVS a je zriadený
podnik ZVS, š. p., ktorý vyrábal civilnú zdravotnícku
techniku, výrobky pre strojársky a spotrebný priemysel a
produkty špeciálnej techniky. V tom období začalo platiť,
že výrobky slovenskej zbrojovky sú antihumánne a vražedné, čo najviac zasiahlo ZŤS a ZVS.
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T

he company formation dates from 1928, when
important negotiations on building a backup
factory for the joint-stock company Škoda
Industries in Plzeň were held. The construction itself
started in 1929, and after the temporary construction halt
during the years of the economic crisis it was carried on
under the influence of rising danger of German fascism. In
1937 production of special technology goods started.
Under the influence of the fateful Munich events, Škodov
Industries in Dubnica became part of the German
Maschinenbau Herrmann Goring mega-trust. In 1939,
under the German army semi-military regime, a huge
production boom began.
At the end of the World War II the factory was completely
destroyed, and a brand new plant - Škoda Dubnica
National Enterprise – was built out of the ruins.
In 1951 the enterprise was renamed K. J. Vorošilov
Industries. It was a machine-industries giant of Považie
region at that time.
In 1953 K. J. Vorošilova Industries were assigned to ZŤS,
and the other part known as the „Valley“ became
independent.
In 1973 production of machines for rubber industry
started. Recounting the data of 1988, ZŤS belonged to the
biggest producers of armaments industry in the whole
ČSSR. After the Revolution, in 1990, ZVS Industries ceased
to exist and a new ZVS, š.p., producing civil medical
technology, products for engineering and consumer
industries and special technology products was established. The governing idea of that time was that products
of the Slovak ammunition factory are anti-humane and
homicidal, which affected ZŤS and ZVS most of all.
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foto továreň
(súčasnosť? chýba)

Vzhľadom k tomu, že v rokoch 1992-1998 bola zbrojárska
výroba úplne zastavená, podniky v 90-tych rokoch prehodnotili svoje možnosti a vytvorili nový výrobný program. V ZŤS i ZVS vznikli relatívne samostatné organizačné
jednotky, divízie, závody, centrá a hospodárke strediská.
Následne na základe dohody zakladateľov Matador, a. s.
Púchov a ZTS, š. p. Dubnica bola dňa 23. 06. 1995 podpísaná zakladateľská zmluva a založila sa nová akciová spoločnosť Matador - ZTS Dubnica nad Váhom.
O rok neskôr sa spoločnosť premenovala na MATADOR
MACHINERY. Od roku 2001 spoločnosť vyvíjala svoje
aktivity pod obchodným názvom MACHINERY, a. s.
V roku 2004 sa spoločnosť stala 4. pilierom skupiny
Matador, a.s. a zmenila svoje obchodné meno na
MATADOR Automotive, a.s. Začiatkom roku 2008
rozšírila spoločnosť portfólio svojej produkcie, keď
prevzala výrobné aj obchodné aktivity spoločnosti
Matador Automotive Bratislava, a. s., ktorá sa v tom
období zaoberala výrobou lisovacieho náradia pre
automobilový priemysel. Následne v roku 2009 došlo k
presunu celej výroby z Bratislavy do Dubnice nad Váhom
a„nástrojáreň“ sa stala 3. divíziou spoločnosti.

Considering the fact that in 1992-1998 the armaments
production was completely stopped, enterprises of the
90s reassessed their chances and created a new production programme. Relatively independent organization
units, divisions, plants, centres and economic central
offices were established in ZŤS and also ZVS.
Subsequently, based on an agreement between the
founders of Matador, a. s. Púchov and ZTS, š. p. Dubnica, a
founding contract was signed on 23, June, 1995, and a
new joint-stock company of Matador - ZTS Dubnica nad
Váhom was established.
A year later the company was renamed MATADOR
MACHINERY. Since 2001 the company pursued its activities under the business name of MACHINERY, a. s.
In 2004 the company became the 4th pillar of Matador, a.s.
Group and changed its business name to MATADOR
Automotive, a.s. In the beginning of 2008 the company
enlarged its production portfolio taking over production
and business activities of Matador Automotive Bratislava,
a. s., which was producing pressing tools for automotive
industry at that time. After that, in 2009, all production
was transferred from Bratislava to Dubnica nad Váhom,
and the„tool-factory” became the 3rd company division.

Vzhľadom na charakter realizovanej výroby, ktorá sa
zaoberá nielen dodávkami pre automobilový priemysel,
ale aj výrobou v segmentoch lisovacieho náradia, všeobecného strojárstva a riešeniami v oblasti priemyselnej
automatizácie, sa spoločnosť dňa 29. 12. 2010 premenovala na Matador industries, a. s.

Due to nature of production which focuses not only on
automotive industry supplies, but also on production of
pressing tools, general machining and industrial
automation solutions, the company was renamed
Matador industries, a. s., on 29, December, 2010.

Pre jednotnosť značky MATADOR v názve bola dňa 8. 6.
2012 spoločnosť premenovaná na MATADOR Industries, a. s.

To be uniform with the rest of MATADOR group, the
company was renamed to MATADOR Industries, a.s., on 8,
June, 2012.
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PRÍHOVOR PREDSEDU
PREDSTAVENSTVA
SPOLOČNOSTI

S

om rád, že môžem z pozície predsedu predstavenstva spoločnosti MATADOR Industries konštatovať,
že ciele definované pre rok 2013 sa nám do veľkej
miery podarilo splniť. Predchádzajúci rok je potvrdením
toho, že stratégia, ktorá v období po kríze doznala
čiastočne zmeny, je správna a dáva nám predpoklad
dlhodobého rastu. V priebehu roku 2013 sme dokončili
transformáciu spoločnosti na S B U orientovanú
spoločnosť, čo v praxi znamená, že v súčasnosti máme tri
samostatne SBU (divízie), čím sme chceli zvýšiť dôraz na
rozvoj jednotlivých biznisov, ktoré sa nachádzajú v MID.
Rád by som bol konkrétnejší a v skratke by som pomenoval z môjho pohľadu najzásadnejšie skutočnosti, ktoré
sa v rámci jednotlivých SBU v tomto roku udiali. Začnem
najmladšou SBU, SBU Automation, má za sebou úspešné
ukončenie projektu v RF v Nižnom Novgorode, úspešnú
realizáciu niekoľkých projektov pre sesterskú spoločnosť
vo Vrábľoch, v súčasnosti úspešne realizuje projekt Škoda
Fabia. Žiaľ nepodarilo sa nám získať projekt Škoda Superb,
a práve tu sa ukázala sila skupiny, pretože obdobie, ktoré
je potrebné na získanie nového väčšieho projektu,
preklenieme projektami v rámci skupiny, či už je to pre
sesterskú spoločnosť v MATADOR Automotive Vráble
alebo AUFEER DESIGN. V SBU Lisovacie nástroje, sa
podarilo úspešne ukončiť projekt Škoda Rapid a Škoda
Octavia, rozšíriť spoluprácu so spoločnosťou Honda, ktorá
sa pomaly stáva druhým strategickým partnerom v oblasti
výroby lisovacích nástrojov. Čo mňa osobne teší je
skutočnosť, že sa nám zásadným spôsobom podarilo
personálne obmeniť a doplniť túto SBU novými,
kvalitnými ľuďmi. Myslím, že z hľadiska budúcnosti je
potrebné, aby sme sa v tejto SBU ponaučili z chýb, ktoré sa
udiali pri realizácii projektu Škoda Spaceback. Pre SBU
všeobecné strojárenstvo to bol rok vyhľadávania a štartovania spolupráce s novými zákazníkmi hlavne v oblasti
energetického priemyslu. Silnejúca konkurencia nás
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A

s the Board of Directors Chairman of MATADOR
Industries I am glad to announce that we
managed to reach the objectives set for 2013. The
previous year is a proof that the strategy, which adopted
some changes in the post-crisis period, is right and
provides a ground for long-term growth. Within the year
2013 we completed the transformation of company to
SBU oriented company, which resulted in practice in three
independent SBU (divisions). By this transformation we
aimed the focus at the respective business areas that
belong to MATADOR Industries, a.s. To be more specific I
would like to name the reality I consider to be the key fact
that happened in each SBU within this year. Starting with
the youngest SBU, SBU Automation, which managed to
complete a project in Nižný Novgorod in a successful way,
as well as a successful delivery of several projects for a
sister company in Vráble and is currently delivering a
Škoda Fabia project. Unfortunately we haven't managed
to win the Škoda Superb project, whereas this proved the
group's strengths in bridging the period necessary to gain
a larger project by projects within the group, either for a
sister company MATADOR Automotive Vráble or AUFEER
DESIGN. In SBU Tools we succeeded in completion of
Škoda Rapid and Škoda Octavia projects, spreading the
cooperation to Honda Company that slowly becomes our
second strategic partner in the area of pressing tools
production. I am glad that we managed to change and
complete the staff in this SBU with new quality people.
Keeping the future in mind it is necessary to learn from
past mistakes that occurred when delivering Škoda
Spaceback project.
The SBU general machinery started to search and
cooperate with new customers mainly in the energy
sector. Intensifying competition sets harder goals for us in
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SPEECH OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN
stavia pred tvrdé ciele v oblasti produktivity a kvality a
práve týmto dvom oblastiam bude venovaná aj
maximálna pozornosť v nasledujúcom roku. Úspešne sa
nám podarilo zvládnuť vývoj a výrobu ložiskového
automatu a tiež vývoj vulkanizačného lisu, ktorý je pred
fázou prototypovej výroby, čo je postupné napĺňanie
stratégie v oblasti vlastného produktu.

the field of productivity and quality, which the main focus
areas for the next year. We succeeded in the development
and production of bearing machine as well as the curing
press that has the prototype production phase ahead,
being the consequent fulfilment of strategy in the field of
own product.

Okrem zásadných reštrukturalizačných zmien, došlo v
roku 2013 aj pomerne veľkým personálnym zmenám, do
spoločnosti prišlo mnoho nových ľudí, na kľúčové
manažérske pozície, vrátane pozície riaditeľa spoločnosti.
S ich príchodom sú samozrejme spojené očakávania v
oblasti reštrukturalizácie procesov, zásadného rastu
produktivity práce, naštartovanie spolupráce s novými
zákazníkmi a implementácia nových a inovatívnych
prístupov pri riadení procesov. Na podporu týchto aktivít
plánujeme v roku 2014 spustiť dva celoskupinové
projekty a to Projekt 15, ktorého cieľom je zvýšenie
produktivity práce v nasledujúcich dvoch rokoch
minimálne o 15% a tiež projekt Šampión, ktorý si za
hlavné dva ciele kladie zmenu podnikovej kultúry hlavne
v oblasti tímovej práce a vybudovanie angažovaného
stredného a TOP manažmentu.

Except for the fundamental restructuring changes, there
have been also larger personnel changes in the year 2013
– plenty of new people joined the company at key
managerial positions, including the general manager of
the company. Having new people on board connects with
expectations in the field of restructuring of processes,
essential growth in work productivity, launching of
cooperation with new customers and implementation of
new and innovative approaches in process management.
A decision has been made to support these activities in
2014 by launching two whole-group projects – Project 15,
aimed at work productivity increase in the coming two
years at least by 15%, as well as Project Šampion with its
goal, to change the corporate culture mainly in team work
and the establishment of committed middle and top
management.

Pevne verím, že všetky tieto zmeny, ktoré sa zrealizovali v prechádzajúcom roku , vytvorili dobrý základ
na to aby som o rok mohol konštatovať: „ciele pre rok
2014 boli splnené“.

I truly believe that all the changes made in the previous year have created a solid ground for me to state
next year: “the objectives of 2014 were reached”.

Ing. Martin Kele
riaditeľ spoločnosti / company director
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HODNOTY SPOLOČNOSTI

poslanie, vízia, základné hodnoty a dlhodobý výhľad
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Poslanie

Rozvíjať tradíciu strojárskej výroby s aplikovaním najmodernejších trendov pod značkou Matador

Vízia

MATADOR Industries bude moderným strojárskym podnikom s vlastným vývojom, konštrukciou,
výrobkom a bude úspešným dodávateľom v oblasti medzinárodnej kooperácie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Základné
hodnoty

Prvá voľba“ pre zákazníkov
Fungujúci a spolupracujúci management (tímová spolupráca)
Kvalitné medziľudské vzťahy a silná firemná kultúra
Podpora schopných a umožnenie ich rozvoja, motivácie
Sebavedomie a ambicióznosť, žiadny strach z budúcnosti
Dlhodobá tradícia, ale zároveň flexibilita v prístupe k trhu
Loajalita k partnerom (vnútorným i vonkajším)
Spoľahlivosť, dlhodobosť, stabilita, dôveryhodnosť
Kvalitné a výnimočné produkty a služby orientované na maximálne využitie znalostí
a schopností pracovníkov
• Etické zásady a spoločenská zodpovednosť

Dlhodobý
výhľad

• Zvýšenie objemu predaja produktov s vlastnými konštrukčnými riešeniami
• Kontinuálne rozvíjanie nezávislých divízií (Strategic Business Unit) s maximálnym využívaním
synergických efektov v spoločnosti
• Diverzifikácia portfólia zákazníkov
• Neustály rozvoj zamestnancov a podnikovej kultúry
SBU Všeobecné strojárstvo
• Vyhľadanie vlastného produktu
• Stabilizácia objemu výroby gumárenských strojov
SBU Priemyselná automatizácia
• Orientácia hlavne na automobilový priemysel, najmä OEM zákazníkov
• Aplikácia know-how v oblasti automotive
SBU Nástroje
• Orientácia na konečných zákazníkov – výrobcov automobilov
• Rozšírenie kapacitnej výroby nástrojov v Ázii
• Zvyšovanie výrobného a konštrukčného know-how
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COMPANY VALUES
function, vision, essential values and long-term prospects

Function

Vision

Essential
values

Long-term
prospects

Develop engineering production traditioín by means of applying the latest trends under the mark
of Matador
MATADOR Industries will be a modern engineering factory with its own development, construction,
product, and it will be a successful supplier in the sphere of international cooperation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„First choice“ for customers
Effective and cooperating management (team cooperation)
High-quality interpersonal relations and strong corporate culture
Support to the efficient ones, facilitation of their development and motivation
Self-confidence and ambition, no fear of future
Long-term tradition as well as flexibility in approach to the market
Loyalty to partners (internal and external)
Reliability, longtermness, stability, credibility
High-quality and exceptional products and services aimed at maximum utilization of
employees´ knowledge and skills
• Ethical principles and social resposibility

• Product sales increase with our own construction solutions
• Continual development of independent divisions (Strategic Business Unit) with maximum use
of synergic effects in the society
• Diversification of customer portfolio
• Constant development od employees and corporate culture
SBU General machining
• Search for one´s own product
• Stabilization of rubber machines production volume
SBU Industrial automation
• Orientation mainly at automotive industry, in particular OEM customers
• Application of know-how in automotive area
SBU Tools
• Orientation at final customers – car producers
• Enlargement of capacity production of tools in Asia
• Increase of production and construction know-how
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ORGÁNY SPOLOČNOSTI
COMPANY BODIES

Predstavenstvo / Board of Directors

Dozorná rada / Supervisory Board

Ing. Martin Kele

Predseda / Chairman

Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD., MBA

Predseda / Chairman

Ing. Miroslav Klabník, PhD.

Podpredseda / Vice-Chairman

Ing. Jozef Vozár

Člen / Member

Ing. Juraj Čapek

Člen / Member

Jozef Sýkora

Člen / Member

Vedenie spoločnosti / Management

Riaditeľ spoločnosti
Company director
Ing. Martin Kele

Rozvoj a riadenie
ľudských zdrojov
HR department
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Divízia Nástroje
Tool division

Divízia Všeobecné strojárstvo
General Machining

Ing. Peter Vlčák

Ing. Jozef Putala

Technický rozvoj
a údržba majetku
Technical development
and maintenance

Riadenie kvality
a metrológia
Quality andmetrology
department

Divízia
Priemyselná automatizácia
Industrial Automation

Úsek
Financie a logistika
Finance & Logistics

Ing. Juraj Čapek

Ing. Michal Veliký

Obchodný úsek
Sales department
Ing. Štefan Kukučka
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Ing. Martin Kele

Ing. Martin Kele

Absolvoval štúdium na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. V spoločnosti Matador pracuje od roku 1995, kde začal na
cenovom oddelení, neskôr ako vedúci oddelenia
kalkulácií rozpočtov a cien.
Jeho kariéra pokračovala vo funkcii vedúceho odboru
strategického riadenia ľudských zdrojov, neskôr bol
finančno-ekonomickým riaditeľom dcérskej spoločnosti v Ruskej federácii, Finančno – ekonomickým
námestníkom, a riaditeľom MATADOR Industries, a.s.
Od konca roka 2012 je Generálnym riaditeľom
MATADOR HOLDING, a.s.

Studied at the University of Economics, Faculty of
Business Informatics in Bratislava. He has been
working in Matador since 1995 starting his career
at Cost Calculation department, later becoming a
Director of Budget & Cost Calculation department.
Acknowledged as a leader he soon became a
Head of Strategic Planning of Human Resources,
later Head of Finance in Matador daughter
company in Russian Federation, Finance De-puty
Director and finally Director MATADOR Industries, a.s..
Since end of 2012 he has been General Manager
MATADOR HOLDING, a.s.

Ing. Miroslav Klabník, PhD.
Absolvoval štúdium na Strojníckej fakulte Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave, následne doktorandské štúdium na Trenčianskej univerzite v Trenčíne.
V spoločnosti Matador pracuje od roku 1992, kde
začal svoje pôsobenie v oblasti vývoja a výskumu.
V roku 1996 sa stal vedúcim odboru vývoja foriem a
matematicko-konštrukčných analýz. V roku 2000 sa
stal riaditeľom výskumného ústavu gumárenského.
Po spoločnej akvizícii v roku 2007 s firmou Continental bol vymenovaný ako riaditeľ Technického centra
R&D pre firmu Continental v Púchove. V roku 2011
opustil firmu Continental Matador Rubber a nastúpil
na pozíciu technického riaditeľa v spoločnosti KINEX
BEARINGS, a.s.
V roku 2012 nastúpil do funkcie riaditeľa spoločnosti
MATADOR Industries kde v súčasnej dobe zastáva aj
funkciu podpredsedu predstavenstva spoločnosti.

Ing. Juraj Čapek
Absolvoval štúdium na Strojníckej fakulte Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave odbor Aplikovaná
mechanika. Po ukončení univerzity nastúpil do
spoločnosti Leonische Drahtwerke AG, kde pracoval
na pozícií konštruktér. V roku 2000 nastúpil do
spoločnosti KUKA Enco Werkzeugbau, kde sa
postupne prepracoval na pozíciu vedúceho oddelenia priemyselných simulácií.
Počas svojho pôsobenia v koncerne KUKA sa aktívne
zúčastňoval medzinárodných projektoch tohto koncernu pre OEM. Od roku 2011 pôsobí v spoločnosti
MATADOR Industries, a.s. ako riaditeľ divízie Priemyselná automatizácia, od roku 2012 zastáva súčasne
aj funkciu člena predstavenstva tejto spoločnosti.

Ing. Miroslav Klabník, PhD.
Finished his studies at Slovak University of
Technology, Faculty of Engineering in Bratislava,
followed by doctoral study at Trenčín University,
obtaining his PhD. degree.
He has been working in MATADOR since 1992 at
R&D department. In 1996 he became a Head of
math-construction analyses development
department. In 2000 he took over the position of
Director Rubber Research Institute.
After acquisition in 2007 with Continental he
became a Director of R&D Technology Centre in
Continental Púchov. In 2011 he left Continental
Matador Rubber and started to work for KINEX
BEARINGS, a.s. at the position of Director of
Technology.
Since 2012 he has been Director MATADOR
Industries, a.s. soon becoming also Deputy Chairman of the Board of Directors.

Ing. Juraj Čapek
Finished his studies in the field of Applied mechanics at the Slovak University of Technology,
Faculty of Engineering in Bratislava.
He started to work as an Engineer in Leonische
Drahtwerke AG. In 2000 he joined KUKA Enco
Werkzeugbau and soon became Industrial Simulations Director.
He faced a lot of challenges and joined plenty of
international projects for OEMs when he was
working in KUKA. He has been working for
MATADOR Industries, a.s. since 2011 as a Director
Industrial Automation and Member of the Board
since 2012.
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5

SPRÁVA O ČINNOSTI
A VÝSLEDKOCH HOSPODÁRENIA
ZA ROK 2013

H

T

ospodárske výsledky spoločnosti za rok 2013
zaznamenali v oblasti ziskovosti voči minulému roku
významný nárast. Pokles v oblasti predaja zaznamenali
všetky segmenty a to najmä vplyvom nižšej rozpracovanej
výroby na konci roku 2013 v segmentoch Priemyselná
automatizácia a Nástroje, ako aj v segmente Všeobecné
strojárstvo, kde sa nepodarilo spoločnosti naplniť všetky
výrobné kapacity. Vo významnej miere bola kooperačná výroba
využívaná v oblasti Lisovacieho náradia a čiastočne aj v
segmente Priemyselnej automatizácie. Obrat spoločnosti
medziročne poklesol o 18,1%. Hospodársky výsledok
spoločnosti pred zdanením napriek poklesu predaja
medziročne narástol o 18,5% a dosiahol úroveň 1 042 tis. EUR.

he profit of the Company in 2013 significantly exceeded
the 2012 level. Sales decrease was reported in all
segments, mainly by the influence of lower work in
progress in segments of Industrial automation and Tools
towards the year end, as well as in general Engineering segment,
where production capacity utilisation was not met. External
cooperation was widely used in segment of Press Tools and
partly in Industrial Automation segment. Year to year turnover
decreased by 18,1%. Despite turnover decrease the Company
managed to increase profit before tax by 18,5% to reach the level
of EUR 1 042 thousand.

5.1 Strategické ukazovatele

5.1 Strategic indicators

v tis. EUR
Tržby
HV pred zdanením
EBITDA 1)
ROE 2)
Pracovný kapitál / Tržby
PH na pracovníka

3)

2011
44 451
545
4 819
4,43%
7,07%
37,5

2012
61 622
880
5 069
4,08%
15,21%
37,7

2013
50 465
1 042
5 271
4,96%
15,64%
35,49

in EUR thousands
Sales
Profit Befor Tax
EBITDA 1)
ROE 2)
Working Capital / Sales 3)
AV per employee

1) HV pred zdanením + odpisy a opravné položky k majetku + nákladové úroky; ENG: Profit Before Tax + depreciaton and amortisation + interest expense
2) HV po zdanení / priemerná výška vlastného imania; ENG: Profit After Tax / average equity
3) Priemerný pracovný kapitál / tržby; ENG: Average working capital / sales

Tržby za výrobky, tovar, služby poklesli o 18,1 % oproti
predchádzajúcemu roku, a to najmä nižším kapacitným
vyťažením v segmente všeobecného strojárstva a to až o 14,6%,
najmä v dôsledku poklesu výroby pre gumárenský priemysel. V
oblasti Priemyselnej automatizácie spoločnosť zaznamenala
pokles obratu o 16,6% a to vplyvom nižšej rozpracovanosti
projektov ako v predchádzajúcom roku. V segmente Nástrojov
zaznamenala spoločnosť pokles obratu o 37,5% voči roku 2012 a
to vplyvom nižšej rozpracovanosti pri projektoch pre zákazníka
ŠKODA AUTO, kde boli vo vysokej miere ukončené projekty z
predchádzajúcich rokov a len v nízkej miere rozpracované nové
projekty s finalizáciou v roku 2014 a ďalších rokoch.

Sales of products, merchandise and services dropped by 18,1 %
in comparison to the previous year with a lower capacity
utilization mainly in the general machinery segment where the
drop reached up to 14,6% mainly due to the decline of
production for tire industry. In the area of industrial automation
the company recorded drop in sales by 16,6%, influenced by
lower work in progress at year end. In the Tools segment
company recorded a 37,5% turnover decrease in comparison to
2012 influenced mainly by the decrease of work in progress on
ŠKODA AUTO projects, where the projects from the previous
years were completed and fewer new projects with completion
in following years were started.

Ukazovatele rentability a efektivity zákaziek zaznamenali
medziročný rast najmä v dôsledku realizácie úsporných opatrení
na strane nákladov, ako aj v dôsledku neustálych zlepšovaní
procesov v spoločnosti.

The projects' profitability and efficiency indicators showed an
inter-annual growth mainly due to the existence of cost-saving
measures as well as due to constant process improvements in
the company.
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REPORTS OF ACTIVITIES
AND PROFIT OF THE COMPANY
IN 2013
Spoločnosť kladie dôraz na efektívne využívanie viazaných
finančných prostriedkov, aj keď rast pracovného kapitálu voči
tržbám má medziročne negatívny vývoj - jedná sa najmä o
financovanie dlhodobých projektov s vyšším stavom
rozpracovanosti v segmente Nástroje a Priemyselná
automatizácia (najmä ŠKODA AUTO a MATADOR Automotive
Vráble).

It is important for the company to use the bound financial
resources in an effective way though the work capital compared
to sales is developing in a negative way on the inter-annual basis.
It concerns mainly long-term projects financing highly
elaborated in the Tools segment and Industry automation
(mainly ŠKODA AUTO and MATADOR Automotive Vráble).

5.2 Predaj

5.2 Sales

Rok 2013 pre spoločnosť znamenal pokles voči predchádzajúcemu roku a tento pokles sa dotkol všetkých segmentov podnikania spoločnosti.

We noticed a drop in sales in 2013 in comparison to the previous
year in all segments.

V segmente Lisovacieho náradia spoločnosť
dosiahla medziročný pokles obratu o 37,5%, a to
najmä vplyvom ukončených dlhodobých
projektov pre zákazníka ŠKODA AUTO a len
miernou rozpracovanosťou nových projektov,
ktorých termín finalizácie je plánovaný v rokoch
2014 a 2015. Podarilo sa taktiež naplniť
dlhodobú víziu realizácie kooperačnej výroby
lisovacieho náradia u partnerov v Ázii a v ďalšom
rozvoji spolupráce s týmito kooperačnými
partnermi bude spoločnosť pokračovať aj v
nasledujúcich rokoch.
Pokles obratu o 14,6% zaznamenal v roku 2013
segment Všeobecného strojárstva, a to najmä
pok lesom v spolupráci so zák azníkom
Continental (gumárenské stroje a zariadenia), pričom sa
nepodarilo výrobné kapacity nahradiť novými zákazníkmi. U
ďalších zákazníkov pokračovala aj v roku 2013 spoločnosť v
spolupráci na stabilnej úrovni - Krones (časti strojov pre
potravinársky priemysel), Cordiant Vostok (gumárenská
produkcia), FMC (ťažobný priemysel) a Mediso (medicínska
technika). Na konci roku 2013 sa na výnosoch taktiež podieľal
vysoký stav rozpracovaných projektov.
Segment Priemyselnej automatizácie v roku 2013 zaznamenal
obrat na úrovni nižšej o 16,6% voči roku 2012, a to najmä v
dôsledku ukončenia projektu pre zákazníka Volkswagen Group
Rusko, ktoré sa dotklo prevažne konštrukčných kapacít
spoločnosti. Nové projekty pre zákazníkov ŠKODA AUTO a
MATADOR Automotive Vráble sa na konci roku 2013 prejavili v
značnej miere najmä v rozpracovanej výrobe, pričom ich
finalizácia je očakávaná počas roku 2014.

In the Tools segment company recorded a 37,5%
turnover decrease in comparison to 2012
influenced mainly by the decrease of work in
progress on long term ŠKODA AUTO projects,
where the projects from the previous years were
completed and fewer new projects with
completion planned in years 2014 and 2015. We
succeeded in fulfilment of a long-term vision of
cooperation in pressing tools production with
partners in Asia and we plan to develop the
cooperation with these partners in the coming
years as well.
The drop in turnover by 14,6% in 2013 has been
recorded in the segment of General machinery
linked with the drop in cooperation with our
c l i e n t Co n t i n e n t a l ( t i r e m a c h i n e s a n d
equipment), which we didn't manage to substitute by new
customers. The cooperation with other customers the company
was stable - Krones (machine parts for food-processing
industry), Cordiant Vostok (tire production), FMC (mining
industry) and Mediso (medical technology). At the end of 2013,
high status of work in progress influenced the incomes.
In 2013, the segment of industrial automation recorded a 16,6%
drop, caused mainly by finalisation of long term project for our
customers Volkswagen Group Rusko, that mainly affected
construction capacities of the company. At the end of 2013,
there was a high status of work in progress in the segment of
Industrial automation, mainly for MATADOR Automotive Vráble
and ŠKODA AUTO customer.
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5.2.1 Štruktúra predaja po výrobkových skupinách / Sales structure of separate product groups
2011
1 369

2012

2013

in EUR thousands

11 666

4 693

tools

automobilový p.

20 987

27 084

27 348

automotive

gumárenské stroje

10 915

15 129

12 101

rubber industry

v tis. EUR
nástroje

494

937

1 250

medical instruments

9 662

5 132

3 757

other

5

0

222

merchandise

medicínska technika
ostatné
tovar
služby

1 019

1 674

1 093

services

Spolu

44 451

61 622

50 465

Total

Tržby podľa výrobkových skupín / Sales by product group 2013
0% - tovar / merchandise
8% - ostatné / others

2% - služby / services

3% - medicínska technika /
medical instruments

9% - nástroje / tools

22% - gumárenské stroje /
rubber industry

54% - automobilový priemysel /
automotive

Tržby podľa výrobkových skupín / Sales by product group 2012
0% - tovar / merchandise
8% - ostatné / others
1,5% - medicínska technika /
medical instruments

3% - služby / services
19% - nástroje / tools

24,5% - gumárenské s. /
rubber industry
44% - automobilový priemysel / automotive

Tržby podľa výrobkových skupín / Sales by product group 2011
0% - tovar / merchandise
22% - ostatné / others

2% - služby / services
3% - nástroje / tools

1% - medicínska technika /
medical instruments

25% - gumárenské s. /
rubber industry
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47% - automobilový priemysel /
automotive
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5.2.2 Štruktúra predaja po regiónoch / Sales structure of separate regions
v tis. EUR
Slovensko

2011

2012

2013

27 977

31 554

19 432

in EUR thousands
Slovakia

Nemecko

13 055

13 835

9 322

Germany

1 006
927

384

0

France

965

1 250

Hungary

Česká republika

427

8 801

5 664

Czech Republic

Austrália

474

107

0

Australia

Francúzsko
Maďarsko

0

3 308

9 791

Russia

586

2 669

5 006

other

44 451

61 622

50 465

Total

Ruská federácia
ostatné
Spolu

Tržby podľa regiónov / Sales by region 2013
0% - Austrália /
Australia
11% - Česká republika /
Czech Republic

19% - Ruská federácia / Russia

3% - Maďarsko / Hungary
0% - Francúzsko / France

10% - ostatné / others

20% - Nemecko / Germany

39% - Slovensko / Slovakia
Tržby podľa regiónov / Sales by region 2012
2% - Maďarsko / Hungary
1% - Francúzsko / France

14% - Česká republika / Czech Republic

23% - Nemecko / Germany

0% - Austrália / Australia
5% - Ruská federácia / Russia
4% - ostatné / others

Tržby podľa regiónov / Sales by region 2011
51% - Slovensko / Slovakia
29% - Nemecko / Germany

2% - Francúzsko / France
2% - Maďarsko / Hungary
1% - Česká republika / Czech Republic
1% - Austrália / Australia
1% - ostatné / others

63% - Slovensko / Slovakia
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5.2.3 Štruktúra predaja po divíziách / Sales structure of separate divisions
divízia
všeobecné strojárstvo

2011

2012

21 841

priemyselná automatizácia
nástroje
ostatné služby
Spolu

21 442

2013
18 317

division
genaral machining

21 019

32 316

26 962

industrial automation

1 651

7 511

4 693

tools

-60
44 451

354
61 622

494

other services

50 465

Total

Tržby podľa divízií v tis. EUR / Sales by division in EUR thousands
60 000

50 000

40 000

30 000

ostatné služby / other services
nástroje / tools

20 000
priemyselná automatizácia /
industrial automation
všeobecné strojárstvo /
general machining

10 000

2011

2012

2013

5.2.4 Plán predaja 2014 / Sales plan 2014
Plán predaja na rok 2014 na základe požiadavky trhu
predpokladá tržby vo výške takmer 58,4 mil. EUR, pričom
73% výkonov spoločnosti smeruje k stabilným zákazníkom.
Ďalších 27% obchodných aktivít je zameraných na rozvoj
nových zákazníkov s cieľom získať stabilnú pozíciu na trhu v
oblasti priemyselnej automatizácie, dodávky lisovacieho
náradia ale zároveň aj ustabilizovať zákaznícke portfólio pre
oblasť všeobecného strojárstva. Tržby pre rok 2014 sú už ku
koncu prvého polroku takmer v plnej miere zabezpečené
potvrdenými objednávkami od zákazníkov a obchodné
aktivity predznamenávajú vysoký predpoklad na ďalší rast
spoločnosti. Plánovaný nárast v oblasti predaja dáva
predpoklad významného rastu ziskovosti produkcie najmä v
dôsledku finalizácie rozpracovaných projektov, ale aj
získavanie nových obchodných partnerov a projektov s
vyššou efektivitou.
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The business plan based on market requirements for 2014
assumes revenues in an amount of almost 58,4 million EUR,
where upon 73% of the performance is directed to stable
customers. Further 27% of the business activities are focused
to the development of new customers with the goal to
achieve a stable position in the market in the area of industry
automation, supplies of pressing tools and in the meantime
to stabilize the customer portfolio for general machinery.
Revenues for 1 half of 2014 have been secured already at the
end of the first quarter by acknowledged orders from
customers and the business activities indicate high
expectation for further growth of the company. Planned
growth in the sales creates grounds for a significant increase
of production profitability due to the accomplishment of
open projects as well as gaining new partners and project
with higher efficiency.
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5.3 Zamestnanosť / Employment
Spoločnosť zamestnávala v roku 2013 v priemere 266
zamestnancov, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu
roku nárast o 22 pracovníkov (+ 9%).

In 2013, there were in average 266 people employed in the
company which represents a growth in comparison to the
previous year by 22 employees (+ 9%).

Koncový stav v roku 2013 bol 274 zamestnancov. Keďže
zákazková výroba zaznamenáva vo svojom výrobnom
procese výkyvy podľa kapacitného vyťaženia, spoločnosť aj v
roku 2013 využívala nielen vlastných zamestnancov, ale aj
externých pracovníkov formou personálneho leasingu.
Spoločnosť touto formou zamestnávala počas roku 2013
priemerne 145 externých pracovníkov, ku koncu roku bol
stav 131 externých pracovníkov.

Final state at the end of 2013 was 274 employees. Due to the
contractual production's amplitude linked to the capacity
utilization, the company had not only own employees (direct
workers) but also extern indirect workers via personnel
leasing. In 2013 the company hired in average 145 indirect
workers via leasing of employees, at the end of the year the
state was 131 indirect workers.

2011

2012

2013

Výrobní robotníci

114

118

131

Direct Workers

Režijní robotníci

23
98

27
110

25
118

Administrative Workers

235

255

274

total

THP
spolu

Indirect Workers

Počet zamestnancov na konci roka / Number of staff at Y/E
274
255

250

235

200

150

THP /
Administrative workers
Režijný robotníci /
Indirect Workers

100

Výrobní robotníci /
Direct Workers

50

2011

2012

2013
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5.4 Výskum a vývoj / Research and development
V roku 2013 spoločnosť vynaložila na výskum a vývoj 941 tis.
EUR a zaznamenala viac aktivít v oblasti výskumu a vývoja,
najmä pre segment Priemyselnej automatizácie ale aj v
segmente Všeobecného strojárstva. Už koncom predchádzajúceho roku začala spolupráca s viacerými konštrukčnými
spoločnosťami s cieľom efektívneho využitia doterajších ako
aj získania nových poznatkov v oblasti vývoja a výskumu, a to
najmä so spoločnosťami DV, s. r. o a MIA Engineering, s.r.o.
V roku 2013 pokračoval rastúci trend v oblasti spolupráce
s týmito konštrukčnými kooperantmi.

In 2013, company invested into R&D EUR 941 thousand and
implemented more activities in research and development,
mainly for the Industrial automation segment as well as the
General machinery segment. Already by the end of the
previous year cooperation with several construction
companies has been launched with the goal to exploit the
current and gain new knowledge in the research and
development in a more efficient way in cooperation with DV
s.r.o. and MIA Engineering, s.r.o. companies. A growing trend
in cooperation with these construction cooperating
companies moved on in 2013.

5.5 Investície / Investments
Investičný nákup v roku 2013 sledoval plánované zámery
spoločnosti na rozvojové potreby ako aj zabezpečenie
udržateľnosti kapacít a zlepšenie pracovného prostredia.
Vzhľadom na medziročný pokles výkonov spoločnosti došlo
k nižšiemu investičnému nákupu oproti roku 2012, medzi
najvýznamnejšie investície do strojného parku patrili
modernizácie horizontiek (220 tis. EUR), ďalšie investície do
obnovy a doplnenia vozového parku spoločnosti (187 tis.
EUR), úpravy výrobných aj administratívnych priestorov
spoločnosti (99 tis. EUR) a do obnovy hardware ako aj rozvoj
softwarového vybavenia (91 tis. EUR).

In 2013, the investment purchasing was in compliance with the
company's intentions towards the development needs as well
as the maintenance of capacity sustainability and improvement
of work environment. Due to the inter-annual drop of
company's performance the investment purchase dropped in
comparison to the year 2012. Greatest investments into
machinery were the modernisation of horizontals (EUR 220
thousands), further investments into renewal and completion
of company's car park (EUR 187 thousands), changes and
renewal of production and administrative facilities of the
company (EUR 99 thousands) and into renewal of hardware and
development of software equipment (EUR 91 thousands).

5.6 Kvalita / Quality
Štandard systémov manažérstva kvality podľa noriem EN ISO
9001:2008, EN ISO 14001:2004 a VDA 6.4 - výrobca hmotných
produktov (s vývojom produktu) je realizovaný v praxi.
Spoločnosť z hľadiska kvality patrí medzi dodávateľov na
úrovni porovnateľnej i presahujúcej konkurenčné firmy.

Quality management standard system according to EN ISO
9001:2008, EN ISO 14001:2004 and VDA 6.4 norms – tangible
products producer (with the product development) is delivered
in practice. From the perspective of quality the company can be
compared or even exceeds the competition in its group.

V máji 2013 prebehol 2. kontrolný audit systémov
manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2008, EN ISO
14001:2004 a VDA 6.4 - výrobca hmotných produktov (s
vývojom produktu) prostredníctvom TUV NORD s
pozitívnym výsledkom. Výsledky auditu potvrdili, že
spoločnosť patrí medzi firmy, ktoré svojou činnosťou
minimalizujú negatívne vplyvy na životné prostredie a
aktívnou politikou a opatreniami prispievajú k ochrane
životného prostredia.

In May 2013, second control audit of quality management
systems according to norms EN ISO 9001:2008, EN ISO
14001:2004 and VDA 6.4 has been accomplished with positive
result by TUV NORD – tangible products producer (with the
product development). Audit outcomes proved, that our
company belongs to a group of companies, which actively
minimize the negative impact on the environment and use its
active policy and measures to contribute to the protection of
environment.
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5.7 Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa
zostavenia tejto výročnej správy / Post balance sheet events after the date of the company
financial statement preparation till the date of this annual report preparation uality
Od 1.1. 2014 dochádza k zmene na pozícii riaditeľa spoločnosti
a novým riaditeľom sa stal Ing. Radovan Zelíska, ktorý sa od
1.2.2014 stal aj podpredsedom predstavenstva. Po dni vydania
účtovnej závierky za rok 2013 do dňa zostavenia tejto výročnej
správy nenastali žiadne iné významné posúvahové udalosti,
ktoré by neboli uvedené v účtovnej závierke.

Since 1.1.2014 there is a change in Company's director position,
Ing. Radovan Zeliska was named as a new director, he was from
1.2.2014 also named as a Board of Directors Vice-Chairman. No
other further post balance sheet events after the date when 2013
financial statements have been prepared till the date of
preparation of this annual report, were identified other than
those disclosed in the financial statements.
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6

Správa nezávislého audítora
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Independet Auditor’s Report
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7

ÚČTOVNÉ VÝKAZY V SKRÁTENEJ FORME
FINANCIAL STATEMENTS IN SHORT FORM

A Súvaha / Balance sheet

Súvaha v tis. EUR

2011

2012

2013

AKTÍVA

45 051

45 679

39 523

ASSETS

Neobežný majetok

24 504

22 132

19 094

Non-current assets

Dlhodobý nehmotný majetok

Balance Sheet in EUR thousand

Non-current intangible assets

83

59

87

Dlhodobý hmotný majetok

24 409

22 061

18 983

Non-current tangible assets

Dlhodobý finančný majetok

13

13

24

Non-current financial assets

20 547

23 499

20 362

5 516

2 391

1 625

233

51

0

Non-current receivables
Non-current trade receivables

Obežné aktíva
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku

Current assets
Inventories

0

0

0

Krátkodobé pohľadávky

13 767

20 936

18 524

Current receivables

Krátkodobé pohľadávkyz obchodného styku

5 459

4 466

5 300

Current trade receivables

Finančné účty

1 007

122

213

Financial assets

24

48

67

Other curent assets

PASÍVA

45 051

45 679

39 523

Vlastné imanie

14 162

14 860

15 639

Equity
Share capital

Ostatné obežné aktíva

EQUITY and LIABILITIES

Základné imanie

15 155

15 155

15 155

Kapitálové fondy

0

0

0

530

591

661

Profit reserves

Fondy zo zisku
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Záväzky a rezervy
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Dlhodobé záväzky z obchodného styku

Capital reserves

-2 130

-1 584

-956

Retained earnings

607

697

780

Profit for the current year

30 889

26 752

20 834

306

297

309

5 788

4 349

3 103

Liabilities and provisions
Provisions
Non-current liabilities
Non-current trade liabilities

58

68

75

Krátkodobé záväzky

19 696

21 131

14 855

Current liabilities

Krátkodobé záväzky z obchodného styku

13 583

14 170

8 410

Current trade liabilities

0

975

2 567

Bank loans and borrowings

5 099

4 067

3 050

Other liabilities

Bankové úvery a krátkodobé finančné výpomoci
Ostatné záväzky

24

9 362
5 102
154
3 623

8 364
4 353
143
3 564

Pridaná hodnota

Osobné náklady

Dane a poplatky
91
36

3

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu

Tvorba a zúčtovanie opravých položiek k pohľadávkam
429
1 448
0
69

291
1 265
0
15

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

Výnosové úroky

Nákladové úroky

697

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

182

Daň z príjmov z bežnej činnosti

-64

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením

607

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená

880

545

Ostatné finančné náklady

0

-568

-719

Ostatné finančné výnosy

183

0
69

0
29

Kurzové straty

2

27

3

Kurzové zisky

Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná

25

6

-62

565

709

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

15
1 356

3
1 188

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu

71

Odpisy a opravné položky k investičného majetku

9 405

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dávok
42 941

52 346

36 075

Výrobná spotreba
6 363

31

0

Aktivácia
29 712

55

-6

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Služby

61 622

44 446

Tržby z predaja vlastých výrobkov a služieb

0
61 707

Obchodná marža
44 441

0

7
-2

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru

Výroba

0

2012
5

2011

Tržby za predaj tovaru

Výkaz ziskov a strát v tis. EUR

780

263

0

263

1 042

-537

58

14

9

1

520

34

0

1 579

188

1 581

-16

42

127

3 709

171

5 475

9 440

10 216

30 588

40 804

5

-28

50 243

50 220

24

199

222

2013

Net profit for the period

Income tax- deferred

Income tax - payable

Income tax

Net profit from ordinary activities before tax

Profit /(loss) from financial activities

Other financial expenses

Other financial revenue

Foreign exchange losses

Foreign exchange gains

Interest expenses

Interest income

Income from long-term financial assets

Operating profit

Other operating expenses

Other operating revenues

Creation and release of provisions to receivables

Carrying value of non-current assets and raw materials

Revenues from sales of Non-current assets and raw materials

Depreciation and amortisation

Indirect taxes and fees

Personnel expenses

Added value

Services

Raw material and energy

Production cost

Own work capitalised

Change in inventory of finished goods and WIP

Sales of own products and services

Production

Trade margin

Costs of merchandise sold

Saless from merchandise

Income statement in EUR thousand

Výročná správa / Annual report 2013

B Výkaz ziskov a strát / Profit and loss statement
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26
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Zmena stavu rezerv

0

Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií

(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia

-2

Zaplatená daň z príjmov

-1 330
-7 382

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
-1 999
3 257
1 258

Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka

Kurzové rozdiely k peňažným prostriekom a ekvivalentom

6 712

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti

Príjmy z mimoriadnych položiek

Vyplatené dividendy

15

-709

Zaplatené úroky

Prijaté úroky

7 408

Peňažné toky z prevádzky

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Peňažné toky z prevádzky
7 408

-4 736
11 010

Úbytok (prírastok) zásob

Iné

-3 886

Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia

Zmena pracovného kapitálu:

5 021

0

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu

-2

Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku

497

-7

Úrokové náklady (netto)

15

Zmena stavu opravnej položky k zásobám

133

2

20

3 491

Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam

Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku

Odpis pohľadávky

Odpis zásob

Odpisy dlhodobého majetku

-853

1 007

-1 860

-1 460

-1 441

1 041

0

69

-379

1 352

1 352

238

3 111

-7 019

5 021

0

0

-2

497

-9

-7

15

133

2

20

3 491

0

880

880
0

2012

2011

2013

-2 354

-853

-1 500

-1 460

-1 153

1 113

0

0

-538

1 651

1 651

-7 273

765

2 935

5 224

0

0

-22

486

12

0

-21

133

18

0

3 576

0

1 042

Cash-flow in EUR thousand

Cash and cash equivalents at the end of the accounting period

Cash and cash equivalents at the beginning of the accounting period

Increase (decrease) of cash and cash equivalents

Foreign exchange differences of cash and cash equivalents

Net cash from financing activities

Net cash from investing activities

Net cash from operating activities

Other items not included in operating activities

Receipts from extraordinary items

Dividends paid

Corporate income tax paid

Interest received

Interest paid

Cash flows from current activities

Cash flows from operating activities

Cash flows from current activities

Other

(Decrease) increase of payables and accruals

Decrease (increase) of inventories

Decrease (increase) of trade and other receivables and prepayments

Changes in working capital:

Profit from current activities before changes in working capital

Other items

Yields from long-term financial assets

Loss / (gain) from the sale of non-current assets

Interest costs net

Change in provisions

Change in provisions for inventories

Change in provisions for receivables

Change in provision for non-current assets

Receivables write-off

Inventories write-off

Depreciation of non-current assets

Adjustments for non-cash transactions:

Net profit (before deducting tax and extraordinary items)

C

Úpravy o nepeňažné operácie

Čistý zisk (pred odpoč tan m daňových a mimoriadnych položiek)

Prehľad peňažných tokov v tisícoch EUR

MATADOR Industries, a.s.

Výkaz Cash Flow / Cash Flow statement
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VYJADRENIE DOZORNEJ RADY A NÁVRH
NA VYSPORIADANIA HOSPODÁRSKEHO
VÝSLEDKU ZA ROK 2013
SUPERVISORY BOARD REPORT
AND 2013 PROFIT DISTRIBUTION PLAN
MATADOR Industries, a.s. k ročnej individuálnej účtovnej
závierke za rok 2013 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013

Report of MATADOR Industries, a.s. Supervisory Board on the
annual individual financial statements for 2013 and on the
profit distribution plan of 2013

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 28. apríla 2014
preskúmala individuálnu účtovnú závierku MATADOR Industries,
a.s. za rok 2013 a oboznámila sa zároveň s predloženým výrokom
audítora z audítorskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers
Slovakia, v ktorom sa konštatuje „ Podľa nášho názoru vyjadruje
účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach
finančnú situáciu spoločnosti MATADOR Industries , a.s. k
31.decembru 2013 a výsledok jej hospodárenia za rok, ktorý sa k
uvedenému dátumu skončil , v súlade so slovenským zákonom o
účtovníctve“.

Supervisory Board at its meeting on 28, April, 2014 examined the
individual financial statement of MATADOR Industries, a.s for the
year 2013 and was informed about the submitted report of the
auditor of PricewaterhouseCoopers Slovakia, where it is stated that „
In our opinion, the financial statements present fairly, in all material
respects, the financial position of MATADOR Industries, a.s. as at 31
December 2013, and its financial performance for the year then
ended in accordance with the Slovak Accounting Act „.

Dozorná rada konštatuje, že MATADOR Industries, a.s. vedie
účtovnú evidenciu a zostavila účtovnú závierku podľa zákona o
účtovníctve č. 431/2003 Z.z., v znení neskorších predpisov a platných
opatrení MF, ktorými sa ustanovuje účtovná osnova a postupy
účtovania pre podnikateľov. DR nezistila v priebehu roku 2013 pri
svojich hodnoteniach závažné nedostatky v hospodárení.
Dozorná rada konštatuje, že spoločnosť vytvorila za rok 2013
zisk vo výške 779 696,90 EUR, z ktorého predstavenstvo
spoločnosti MATADOR Industries, a. s. navrhuje 10% (77
969,69 EUR) ako prídel do zákonného rezervného fondu, (295
559,71 EUR) pokrytie účtu neuhradená strata minulých rokov,
(300 000,00 EUR) vyplatenie dividend a zostatok (106 167,50
EUR) preúčtovať na účet „nerozdelený zisk minulých rokov“.
Na základe preskúmania predložených výsledkov ročnej
individuálnej účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie
hospodárskeho výsledku za rok 2013 dozorná rada
Doporučuje
valnému zhromaždeniu spoločnosti MATADOR Industries, a.s.
schváliť:
1. Individuálnu účtovnú závierku spoločnosti MATADOR Industries,
a.s. za rok 2013
2. Návrh predstavenstva MATADOR Industries, a.s. na vysporiadanie
hospodárskeho výsledku za rok 2013

Supervisory Board states that MATADOR Industries, a.s. keeps its
accounting records and prepared its financial statement in
accordance with the Act No. 431/2003 Coll. on Accounting and
effective regulations of MF, which establish the accounting synopsis
and methods for entrepreneurs. During the year 2013 of its
assessments, SB did not find any serious imperfections in the
management of company's property.
Supervisory Board states that in 2013 the company made a
profit of 779 696,90 EUR, out of which the Board of Directors of
MATADOR Industries, a. s. proposes to share the profit as
follows: 10% (77 969,69 EUR) to the legal reserve fund, (295
559,71 EUR) to accumulated losses from previous years, (300
000,00 EUR) to dividends pay-outs and the rest of (106 167,50
EUR) to the account of „retained profit of the previous year“.
Following the examination of the submitted results from the
individual annual financial statement and the proposal of profit
distribution plan for 2013, Supervisory Board
Recommends
General Assembly of MATADOR Industries, a.s. to approve:
1. Individual financial statement of MATADOR Industries, a.s. for the
year 2013
2. Proposal of MATADOR Industries, a.s Board of Directors for the
profit distribution of 2013
In Dubnica nad Váhom, 28, April, 2014

V Dubnici nad Váhom 28.apríla 2014

Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD., MBA
Predseda dozornej rady
Supervisory Board Chairman
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PRÍHOVOR PREDSEDU DOZORNEJ RADY
SPEECH OF THE SUPERVISORY
BOARD CHAIRMAN

Vážení priatelia,

Dear friends,

uplynulý rok nám ukázal, že spoločnosť aj napriek medziročnému poklesu produkcie, spôsobenú nižšími investičnými
aktivitami stabilných odberateľov, dokázala dosiahnuť
efektívnejšie výsledky a rozhodnutia predstavenstva aj naďalej
podporovali pozitívny vývoj spoločnosti.

the past year has shown that despite the annual decline of
production caused by lower investment activities of stable
customers, the company was able to achieve more effective
results and decisions of the Board continued to promote the
positive development of the company.

Pozitívne sa vyvíjajúci hospodársky výsledok je toho dôkazom.
Divízia Priemyselná automatizácia zaznamenal v roku 2013
obrat na úrovni nižšej o 16,6% voči roku 2012, a to najmä v
dôsledku ukončenia projektu pre zákazníka Volkswagen Group
Rusko. Nové projekty pre ŠKODA AUTO a MATADOR
Automotive Vráble sa na konci roku 2013 prejavili v značnej
miere najmä v rozpracovanej výrobe, pričom ich nalizácia je
očakávaná v nasledujúcom roku. V segmente Nástrojov došlo k
rozvoju spolupráce nielen so zákazníkom ŠKODA, kde počas
roku 2013 začala spolupráca na nových projektoch, ale aj so
zákazníkmi Honda, Estamp a v neposlednom rade MATADOR
Automotive Vráble. Zásadný vplyv na dosiahnutom
hospodárskom výsledku má divízia Všeobecného strojárstva,
ktorá napriek medziročnému poklesu obratu získala rentabilnejšie zákazky a zabezpečila pozitívny trend v hospodárskom vývoji spoločnosti.

The proof of it is a positive evolving economic result. Industrial
Automation Division recorded year to year drop in sales of
16,6%, caused mainly by finalization of Volkswagen Group
Russia project. New projects for key customers MATADOR
Automotive Vráble and ŠKODA AUTO have recorded a high
level of work in progress at year end, where the finalization is
expected in the next year.

Dozorná rada posudzovala a konzultovala väčšinu významných rozhodnutí s predstavenstvom spoločnosti. Tak ako v minulosti, nie vždy sa jednalo o populárne opatrenia, ale zvolený
zástupca odborovej organizácie v dozornej rade ich vedel
podporiť v záujme tak spoločnosti ako aj zamestnancov a dokázal pre tieto rozhodnutia získať aj pracovníkov spoločnosti.
Záverom chcem poďakovať predstavenstvu spoločnosti za
premyslené konanie i za energické a odvážne rozhodnutia,
ktoré priniesli ďalšie pozitívne smerovanie vo vývoji spoločnosti, ale aj všetkým zamestnancom spoločnosti za vykonanú prácu v roku 2013.

Tools segment experienced the development of cooperation
not only with SKODA customer, where new projects
cooperation began in 2013, but also with customers Honda,
Estamp and finally M ATA D O R Automotive Vráble.
Substantial impact on the company's earnings has General
Engineering division, which, despite mid-year drop in sales,
gained more profitable contracts and ensured a positive
trend in economic development of the company.
The Supervisory Board assessed and consulted the most
important decisions with the Board of Directors. As it was in
the past, measures were not always popular, however, they
contributed to the overall development of the company.
In conclusion, I would like to thank the Board of Directors for
thoughtful action and for energetic and courageous
decisions that have brought more positive direction in the
development of the company, as well as all company's
employees for work performed in 2013.

Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD., MBA
Predseda dozornej rady
Supervisory Board Chairman
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Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2013 a Správa nezávislého audítora
Financial Statements for the year ended 31 December 2013 And Independent Auditor´s Report
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