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PRÍHOVOR RIADITEĽA PODNIKU

Vážení klienti a obchodní partneri,
spokojnosť a dôvera našich klientov a obchodných
partnerov. Som presvedčený, že to napriek tlaku v
dôsledku finančnej a hospodárskej krízy zvládneme. A to aj
vďaka tímu kolegov a spolupracovníkov, na ktorých
profesionalitu sa môžem vždy spoľahnúť a ktorým za to patrí
veľká vďaka.

s potešením Vám predkladám výročnú správu podniku za
rok 2009. V roku 2009 pred nami stáli dve veľké výzvy.
Hneď v januári bola predčasne ukončená razba
slovenských euromincí a my sme museli okamžite
zabezpečiť náhradný výrobný program. Svetová
hospodárska kríza zásadne ovplyvnila podmienky
podnikania, najmä vo finančnej oblasti. Môžem smelo
konštatovať, že podnik sa s týmito výzvami vysporiadal veľmi
úspešne a svojim hospodárením v roku 2009 urobil veľký
krok k naplneniu svojich strategických cieľov.
V oblasti výroby obehových mincí sa nám v roku 2009
podarilo vyrobiť a vyexpedovať viac ako 846 mil. ks.
obehových a pamätných mincí do 7 krajín sveta. V II.
polovici roku sme vyhrali tri tendre na výrobu obehových
mincí pre zahraničie a tým si zabezpečili výrobu na II. polrok
2009 a I. polrok 2010.

Ing. Vlastimil Kalinec
riaditeľ podniku
Mincovňa Kremnica, štátny podnik

Novými technológiami a zefektívnením procesov v roku
2009 sme posilnili aj svoje výrobné kapacity vo výrobe
zberateľských mincí z drahých kovov. Svedčí o tom aj 70 tis.
ks. zberateľských mincí, ktoré sme vyrobili pre emisný plán
NBS. Tento počet vyrobených zberateľských mincí z
drahých kovov bol v novodobej histórii podniku najvyšší.
Investície a zmeny procesov, ktoré sme v tejto oblasti v roku
2009 vykonali nám v budúcnosti umožnia zúčastniť sa aj
zahraničných tendrov na zberateľské mince z drahých
kovov.
Podnik napredoval aj v marketingovej komunikácii na hlavné
cieľové trhy. V roku 2009 sa naplno prejavila zmena
stratégie podniku stať sa najväčším predajcom
numizmatických výrobkov vyrábaných v našom podniku na
Slovensku a zviditeľniť sa aj na zahraničných trhoch, hlavne
v rámci EÚ, keď sa nám podarilo tržby z podnikovej
predajne oproti roku 2008 zdvojnásobiť.
Za úspech treba považovať aj skutočnosť, že tržby z
medailérskej výroby za rok 2009 vzrástli oproti tržbám v
roku 2008 o 1%, aj napriek tomu, že v letných mesiacoch
prebiehala odstávka výroby v tejto oblasti z dôvodu
realizácie investície – modernizácia neutralizačnej stanice.
Rozdelením disponibilného zisku z roku 2008 a vytvorením
kladného hospodárskeho výsledku za rok 2009 podnik
posilnil indikátory finančného zdravia a vytvoril dostatočné
zdroje na krytie svojich investičných akcií do budúcnosti.
Na záver môžem konštatovať, že úspešný rok 2009 nás
zaväzuje stanoviť si nové, ambiciózne ciele do budúcnosti.
Ich spoločným menovateľom je ďalší rozvoj podniku
prostredníctvom rozsiahlych investícií,
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PROFIL PODNIKU
´Základné údaje:
_ obchodné meno
_ sídlo
_ IČO
_ dátum založenia
_ deň zápisu
_ právna forma
_ kmeňové imanie
_ predmet činnosti

_ Mincovňa Kremnica, štátny podnik
_ Štefánikovo námestie 25/24, 967 01, Kremnica
_ 00 010 448
_ 27.06.1988
_ 01.07.1988
_ štátny podnik
_ 10,000,000.00 EUR (od 14.04.2010)
_ obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
_automatizované spracovanie údajov
_kovoobrábanie
_zámočníctvo
_výroba nástrojov
_brúsenie a leštenie kovov s výnimkou brúsenia nožníc a jednoduchých nástrojov
_galvanizácia kovov
_smaltovanie
_stavba strojov s mechanickým pohonom
_podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
_cestná nákladná doprava
_neverejná cestná osobná doprava
_verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
_zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov
_zlatníctvo, strieborníctvo, klenotníctvo a kovotepectvo
_spracovanie kameňa
_reklamná činnosť
_prevádzkovanie vlastnej ochrany - strážna služba - § 3 písm. a/ body 3, 4, 5, 8 a 9
zákona č. 379/97 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a
podobných činností
_výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla v zmysle licencie č. 2000 ET 0333 zo
dňa 9.2.2000 MH SR
_nákup a predaj výpočtovej techniky
_zlievanie drahých kovov (zhotovovanie legúr – zliatin, rafinácie drahých kovov a
_výroby polotovarov z drahých kovov)
_elektroenergetika – dodávka elektriny
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ZAKLADACIA LISTINA, ZRIAĎOVATEĽ A
MAJETKOVÉ PODIELY
ORGÁNY A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
PODNIKU

Mincovňa Kremnica, štátny podnik (ďalej len podnik) bol
zriadený zakladacou listinou Federálneho ministerstva
hutníctva, strojárstva a elektrotechniky č. 22/1988 zo dňa
27.06.1988. Dohodou medzi MH SR a MF SR podľa § 3
zákona SNR č. 453/92 Zb., v súlade s ustanovením § 4
zákona č. 111/1990 Zb. bola k 31.12.1996 uskutočnená
zmena v osobe zakladateľa podniku.

DOZORNÁ RADA - dozorný a kontrolný orgán podniku,
má 5 členov.
Predseda
Členovia

Ing. Jozef Zaťko
Doc. Pavol Ochotnický , CSc.
Ing. Juraj Družbacký
Ing. Anton Kollár
Dušan Privalinec

Do obchodného registra súdu Banská Bystrica bol podnik
zapísaný k 1.07.1988, v oddiele Pš, vložka č. 3/S.
100% vlastníkom podniku je Ministerstvo financií SR,
Štefanovičova 5, Bratislava.

ŠTATUTÁRNYM ORGÁNOM PODNIKU
je riaditeľ podniku Ing. Vlastimil Kalinec
Ďalšími štatutárnymi zástupcami podniku v poradí sú:

Mincovňa Kremnica, štátny podnik k 31.12.2009 nemala
žiadny podiel na základnom imaní v iných spoločnostiach.

I. štatutárny zástupca
II. štatutárny zástupca
III. štatutárny zástupca
IV. štatutárny zástupca

Ing. Miroslav Hutyra
Ing. Ľuboš Kupec
Mgr. Alžbeta Schmidtová
Ing. Dušan Horváth

VÝKONNÝ MANAŽMENT PODNIKU
Riaditeľ podniku:
Ing. Vlastimil Kalinec
Obchodný námestník:
Ing. Ľuboš Kupec
Finančná námestníčka:
Mgr. Alžbeta Schmidtová
Vedúca personálneho odboru: PhDr. Katarína Zoričáková
Výrobný námestník:
Ing. Miroslav Hlaváč
Technický námestník:
Ing. Dušan Horváth
Vedúca odboru riadenia kvality: Ing. Dana Tenkelová

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
PODNIKU
Riaditeľ podniku
sekretárka riaditeľa podniku

obchodný úsek

finančný úsek

personálny odbor

výrobný úsek

techniccký úsek.

odbor RK, MRK,
OM, ŽP

ateliér

účtareň

personálne odd.

plánovač výroby

technický rozvoj

kontrola kvality

marketing

finančné odd.

mzdová účtareň

výroba mincí

údržba

ochrana ŽP

zásobovanie

investičné odd.

expedícia
podniková predajňa

doprava

IT

technológovia

výroba medailí

OBPP, PO, CO,
VaV, tech.pre.prac. výroba drahých kovov
rytcovňa
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sklad razidiel

POSLANIE, VÍZIA A CIELE

VÍZIA
Víziou Mincovne Kremnica, š.p. je byť v celosvetovom
meradle vnímaná ako moderný a špičkový podnik, ktorého
meno vyvoláva pocit odbornosti, dôvery a spoľahlivosti.

POSLANIE
zabezpečiť spokojnosť našich externých zákazníkov a
všetkých zainteresovaných strán kvalitou dodávaných
produktov a poskytovaných služieb
zabezpečiť dlhodobú prosperitu podniku
zabezpečiť v maximálnej miere vhodné a stimulujúce
pracovné zázemie pre zamestnancov podniku.

STRATEGICKÉ CIELE
pri optimálnej nákladovosti vysoká kvalita poskytovaných
služieb a finálnych výrobkov
vysoká úroveň podnikateľskej kultúry
sústavné zvyšovanie hodnoty podnikového kapitálu
úroveň výrobnej základne podniku porovnateľná so
svetovou špičkou v predmete podnikania.
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OBCHODNÉ VÝSLEDKY

OBEHOVÉ MINCE
PAMÄTNÁ MINCA

MNOŽSTVO
v kusoch
10 EURO, AUREL STODOLA 150. výročie narodenia
(pre emisný plán NBS 2009)
23,400

V roku 2009 sme v produkcii obehových mincí realizovali
zákazky pre Národnú banku Slovenska – dorazba
obehových euromincí a pre krajiny Bangladéš, Nikaragua,
Uruguaj a Paraguaj.
Spolu v roku 2009 vyrazila Mincovňa Kremnica 846 550
tis. kusov obehových mincí. Bol to tretí najúspešnejší rok v
počte expedovaných obehových mincí počas obdobia
existencie samostatnej Slovenskej republiky. Tento počet
sa nám podarilo prekročiť iba v roku 2008, kedy sa v
podniku realizovala razba nových slovenských euromincí a
v roku 2004, kedy podnik realizoval veľkú zákazku pre
Bangladéš.

10 EURO, UNESCO MONUMENTS drevené chrámy
(pre emisný plán NBS 2010)

22,400

20 EURO, Národný park VEĽKÁ FATRA
(pre emisný plán NBS 2009)

22,500

Tab. č.1 - pamätné a zberateľské mince vyrazené v MK v roku
2009.
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544 604

2007
2006

31 450

339 405
Graf č. 2 – počet kusov vyrobených a vyexpedovaných
zberateľských mincí v rokoch 2007 – 2009.

MEDAILÉRSKA VÝROBA

Graf č. 1 – počet vyrazených obehových mincí v tis. kusoch v
rokoch 2006 – 2009.

Výroba medailérskych výrobkov bola v letných mesiacoch
roku 2009 úplne odstavená z dôvodu modernizácie
neutralizačnej stanice v našom podniku. Napriek tejto
skutočnosti sa nám podarilo v roku 2009 prekročiť počet
vyrobených výrobkov a tiež sumu tržieb o 1% oproti roku
2008 na celkových 3,2 mil. EUR.

Počas roka 2009 sa podniku podarilo vyhrať tri tendre na
výrobu obehových mincí pre zahraničné národné banky a
tým si zabezpečiť kapacitu výroby aj na rok 2010.

PAMÄTNÉ A ZBERATEĽSKÉ MINCE
Prevádzka medailovňa v našom podniku zahŕňa výrobu
medailí z rôznych materiálov (vrátane drahých kovov),
výrobu odznakov, miniatúr, známok, štítkov, povrchové
úpravy zákazníkom prinesených polotovarov (napr.
zlátenie, striebrenie, teflónovanie), výrobu kravatových
spôn, lyžičiek a v neposlednom rade výrobu vyznamenaní a
insígnií. Počet kusov výrobkov vyrábaných v tomto
segmente výroby presahuje už druhý rok viac ako 400 tis.
kusov.

V rámci emisného programu NBS podnik vyrazil v roku
2009 jeden milión kusov pamätných dvoj EUR mincí pri
príležitosti 20. výročia 17. novembra.
Prevádzka drahých kovov prechádzala v rokoch 2008 a
2009 reštrukturalizáciou, ktorá viedla k navýšeniu
výrobných kapacít a zefektívneniu výroby. Toto sa kladne
odzrkadlilo na výrobe zberateľských mincí pre emisný plán
NBS, kde sa nám v roku 2009 podarilo zdvojnásobiť výrobu
zberateľských mincí 10 a 20 EUR na počet 68,3 tis. ks.
vyexpedovaných zberateľských mincí. Tu treba zvýrazniť aj
fakt, že Mincovňa Kremnica odobrala pre svoje ďalšie
obchodné aktivity viac ako polovicu z týchto mincí, čím sa
stala jednotkou na trhu v predaji výrobkov vyrobených v
našej mincovni.

3 233 816

2009

3 194 651

2008
2007

1 822 696

medaile
odznaky gombíky, spony, lyžičky, prívesky
práce (striebrenie, teflónovanie)

Graf č.3 - dosiahnuté tržby v EUR podľa jednotlivých
produktových línií medailérskych výrobkov v rokoch 2007 –
2009.
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PODNIKOVÁ PREDAJŇA
V roku 2009 sa naplno prejavili výsledky podniku v stratégii
stať sa najväčším predajcom numizmatického tovaru na
Slovensku a v EÚ výrobkov vyrábaných v našej mincovni.
Tržby v podnikovej predajni sa nám oproti roku 2008
podarilo zdvojnásobiť. Podnik svojou aktívnou
marketingovou komunikáciou a zúčastňovaním sa
numizmatických výstav neustále rozširuje svoje obchodné
trhy. K tomuto úspešne prispieva aj otvorenie internetovej
predajne, kde sa naši zákazníci môžu dozvedieť o našich
budúcich emisných plánoch a zakúpiť si numizmatický
tovar, ktorý im zašleme až domov. V roku 2008 sme
sprístupnili širokej verejnosti aj dve expozície, kde si môžu
porovnať spôsob výroby mincí z doby minulej a súčasnej a
na vlastné oči uvidieť výrobu obehových mincí počas
prevádzky. O záujme verejnosti o túto výrobu svedčí aj to, že
v roku 2009 sme zaznamenali dvojnásobok predaných
vstupeniek na expedíciu.

3 564 013

2009
2008

1 359 648

2007 366 122

Graf č. 4 - dosiahnuté tržby v EUR v podnikovej predajni v rokoch
2007 – 2009.

PERSONALNA POLITIKA
nepretržitej prevádzky v zimných mesiacoch roku 2009 a
prechod celej prevádzky výroba platničiek do inej firmy. O
vysokej lojálnosti zamestnancov svedčí aj percento počtu
zamestnancov pracujúcich v podniku viac ako 6 rokov, za
rok 2009 ich bolo 66%.

Mincovňa Kremnica, štátny podnik v rámci svojej
organizačnej štruktúry zamestnáva širokú paletu ľudí z
rôznych odborov. Dôraz kladie na neustále sa prehlbujúce
odborné znalosti svojich zamestnancov vo svojom obore a
na dodržiavanie hodnôt svojej personálnej politiky, ktorá je
zakotvená v relevantných dokumentoch podniku a je
striktne dodržiavaná. Personálna politika podniku je
založená na transparentnosti, čestnosti, dôvere, rešpekte a
osobnej zodpovednosti.

160

V roku 2009 podnik vynaložil nemalé prostriedky na
školenie svojich zamestnancov.
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K spokojnosti zamestnancov podnik prispieva aj
nadmernou tvorbou sociálneho fondu z disponibilného
zisku, za rok 2008 2,5%. Podnik spolu s odborovou
organizáciou, ktorá v ňom pôsobí dáva možnosť svojim
zamestnancom zúčastniť sa na letných dovolenkách v
zahraničných destináciách z príspevkov sociálneho fondu.

počet

Zo sociálneho fondu podnik prispieva svojim
zamestnancom aj na cestovné náklady spojené s
dochádzkou do zamestnania.

Graf č. 5 - počet zamestnancov podniku podľa doby
zamestnania v podniku v rokoch.
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Priemerný stav zamestnancov za rok 2009 bol 236 oproti
priemernému stavu v roku 2008 260, zníženie o 9%.
Dôvodom zníženia počtu zamestnancov bolo ukončenie
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doba zamestnania v MK, š.p. ( v rokoch)

KVALITA PRODUKCIE

Dosiahnutie čo najvyššieho stupňa
kvality pri poskytovaní služieb
zákazníkom patrí medzi významné ciele
Mincovne Kremnica, š.p. Sústredením
sa na neustále zlepšovanie jednotlivých
činností nášho podniku sústavne
pracujeme na dosahovaní našich cieľov
v oblasti kvality služieb a produktov a v
plnení medzinárodných štandardov
kvality. Výsledkom našej snahy je
všeobecné uznanie kvality produktov
Mincovne Kremnica medzi zákazníkmi
a získanie medzinárodného certifikátu.
Za obdobie roku 2009 bolo
uplatnených zo strany zákazníkov 7
reklamácií, čo je o 24 menej ako v roku
2008. V roku 2009 sa 4 reklamácie
týkali mincí a ostatné medailérskych
výrobkov. Všetky uplatnené reklamácie
boli uznané a vybavené.
Dňa 24. júna 2009 bol v podniku
v y ko n a n ý r e c e r t i f i k a č n ý a u d i t
súčasného stavu dokumentácie
systému riadenia kvality, Príručky
kvality, Organizačného poriadku a
schémy vo vzťahu k požiadavkám podľa
noriem ISO 9001:2008 a AQAP a bol
porovnaný aktuálny stav s požiadavkami podľa citovaných noriem.
Výsledkom auditu bolo dosiahnutie
akceptovateľnej zhody s požiadavkami
normy. V súčasnej dobe už máme
vydané nové certifikáty o zhode
systému kvality s požiadavkami podľa
normy ISO 9001: 2008 (v slovenskej a
anglickej jazykovej verzii) a sme
zaregistrovaní v akreditačnom systéme
Veľkej Británie - UKAS a podľa normy
AQAP, zaregistrovaní v akreditačnom
systéme Slovenskej republiky – SNAS.

Certifikát kvality ISO 9001:2008
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SPRÁVA DOZORNEJ RADY

Dozorná rada Mincovne Kremnica, š.p. sa pri výkone svojej
činnosti riadila zákonnými ustanoveniami Slovenskej
republiky, plnila úlohy vyplývajúce zo stanov podniku,
štatútu dozornej rady a rozhodovala o záležitostiach
spadajúcich do jej kompetencií.
V roku 2009 sa uskutočnilo 9 zasadnutí dozornej rady.
Vedenie podniku pravidelne informovalo členov dozornej
rady o podnikateľskej činnosti, plnení obchodného a
finančného plánu podniku a o stave majetku podniku a
plnení investičného plánu podniku.
Vzhľadom na svetovú hospodársku a finančnú krízu
dozorná rada kládla dôraz a detailne monitorovala stav
podniku v oblasti riadenia rizík. Priebežne bola informovaná
o realizácii najvýznamnejších projektov a ďalších
skutočnostiach súvisiacich s vývojom podniku.
Dozorná rada schválila počas roku 2009: účtovnú závierku
za rok 2008, rozdelenie disponibilného zisku za rok 2008,
výročnú správu za rok 2008, obchodno finančný plán na
rok 2009 a koncepciu rozvoja podniku na roky 2010 –
2012, investičný plán na rok 2009 a obchodno finančný
plán podniku na I. štvrťrok 2010.
V rámci svojich kompetencií schválila externého audítora
pre podnik na overenie účtovnej závierky za rok 2009 a
úverové zmluvy s financujúcou bankou podniku na
poskytnutie krátkodobých úverových liniek na nákup
základného materiálu na výrobu obehových mincí.
Vykonala hĺbkovú kontrolu vedenia účtovníctva za rok 2008
a hĺbkovú kontrolu všetkých zmlúv podniku od roku 2006.
Na základe uvedených skutočností dozorná rada
odporučila zriaďovateľovi schváliť účtovnú závierku podniku
za rok 2008, rozdelenie disponibilného zisku za rok 2008,
obchodno - finančný plán na rok 2009 a koncepciu rozvoja
podniku na roky 2010 – 2012.

Ing. Jozef Zaťko
predseda dozornej rady
Mincovne Kremnica, štátny podnik
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VÝROK AUDÍTORA
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VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA ZA ROK
2009
Aj v roku 2009 sa prejavili priaznivé účinky pokračujúcej
reštrukturalizácie podniku. Hoci bol rok 2009 poznačený
celosvetovou hospodárskou krízou a znižovaním
produkcie, Mincovňa Kremnica, š.p. dosiahla zisk pred
zdanením 5,5 mil. EUR a tým sa zaradila medzi úspešné
slovenské firmy.

SKRÁTENÁ SÚVAHA K 31. DECEMBRU 2009

Priaznivý vývoj hospodárenia podniku sa prejavil aj v
ukazovateľoch zadlženosti, ktorá k 31.12.2009 klesla na
23% oproti 48% v roku 2008
2009

23%

2008
2007

zadĺženosť

MAJETOK

77%
48%

52%
75%

25%

samofinancovanie

Graf č. 6: zadlženosť podniku a koeficient samofinancovania
vývoj v rokoch 2007 - 2009

Vytvorením kladného hospodárskeho výsledku vzrástol
vlastný kapitál podniku ku koncu roka 2009 na 15,6 mil.
EUR, čo je o 3,7 mil. EUR viac oproti roku 2008 (zvýšenie o
31%).
Návratnosť vlastného kapitálu ROE dosiahla na konci roka
2009 28% a návratnosť aktív ROA 21%.
V roku 2009 podnik vynaložil na obstaranie investícií 1,9
m i l . E U R . Tý k a l i s a
p r ev a ž n e m o d e r n i z á c i e
technologických zariadení. Modernizáciou technickej
základne sa podnik zaradil medzi najvyspelejšie mincovne
v Európe. V roku 2009 podnik zaobstarával investície
výlučne z vlastných zdrojov, z odpisov a z prevádzkových
výnosov. Najväčšou investíciou roku 2009 je modernizácia
neutralizačnej stanice, ktorou podnik zabezpečí plnenie
limitov stanovených zákonom na vypúšťanie odpadových
vôd.

2008

v tis. EUR

Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie
Spolu

9,748
38
9,710
0
10,607
2,378
55
3,716
4,458
10
20,365

8,889
15
8,873
0
13,936
3,630
288
3,269
6,750
13
22,838

VLASTNÉ ZDROJE A
ZÁVÄZKY

2009

2008

v tis. EUR

v tis. EUR

15,647
10,000
98
1,100
95

11,938
4,806
26
674
-2,776

4,354
4,702
449
742
2,195
1,601
1,316
16
20,365

9,208
10,881
563
474
9,453
5,172
390
19
22,838

Vlastné imanie
Základné imanie
Kapitálové fondy
Fondy zo zisku
Hv minulých rokov
Hv za účtovné obdobie po
zdanení
Záväzky
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku
Bankové úvery
Časové rozlíšenie
Spolu

Bilančná suma podniku dosiahla ku koncu roka 2009 20,3
mil. EUR, čo je v porovnaní s rokom 2008 pokles o 10%.

2009

v tis. EUR

Tab.č. 2: súvaha v skrátenom rozsahu.

NEOBEŽNÝ MAJETOK
Podnik v roku 2009 zaradil majetok za 5,1 mil. EUR a na
účte obstarania dlhodobého majetku je k 31.12.2009 stav
432,6 tis. EUR.
Pneobežného majetku sa oproti roku 2008 zvýšil o 859 tis.
EUR.
Podnik k 31.12.2009 neevidoval žiadne záložné práva na
dlhodobý majetok vo svojom vlastníctve.
K 31.12.2009 podnik eviduje vo svojom majetku 19 akcií
spoločnosti Prago-Union, a.s. s nominálnou hodnotou
jednej akcie 100 tis. CZK. Na základe zásady opatrnosti
podnik vytvoril nedaňovú opravnú položku v plnej výške v
účtovníctve evidovaných akcií.
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POLOŽKA

stav k 1.1.2009

prírastky

v EUR v EUR, - znamienko

úbytky

stav k
31.12.2009

18,256,091
105,402
3,306
108,708
225,497
3,620,299
10,697,310
3,538,221
66,057
18,147,383

8,286,196
0
30,026
30,026
465
4,203,463
940,571
2,008,922
1,102,749
8,256,170

-6,810,456
-96
-3,306
-3,402
0
-15,116
-483,115
-5,144,498
-1,164,325
-6,807,054

19,731,831
105,305
30,026
135,332
225,962
7,808,646
11,154,765
402,644
4,481
19,596,499

-9,367,472
-93,275
-93,275
-2,313,191
-6,961,006
-9,274,197
8,888,619
15,433
8,873,186

498,327
96
96
15,116
483,115
498,230
8,784,523
30,123
8,754,400

-1,115,058
-4,606
-4,606
-318,352
-792,101
-1,110,453
-7,925,515
-8,008
-7,917,507

-9,984,203
-97,784
-97,784
-2,616,428
-7,269,992
-9,886,419
9,747,628
37,548
9,710,080

v EUR

zmeny v obstarávacích cenách
software
obstaraný DNM
dlhodobý nehmotný majetok spolu:
pozemky
stavby
samostatné hnuteľné veci
obstaraný DHM
poskytnuté preddavky
dlhodobý hmotný majetok spolu:
zmena v stave oprávok (ročný odpis a
likvidácia majetku)
softvér
dlhodobý nehmotný majetok spolu:
stavby
hnuteľné veci
dlhodobý hmotný majetok spolu:
zmena v zostatkových cenách
dlhodobý nehmotný majetok spolu:
dlhodobý hmotný majetok spolu:

v EUR

tab. č. 3 - prehľad zmien dlhodobého majetku podniku v roku
2009.

OBEŽNÝ MAJETOK

VLASTNÉ ZDROJE A ZÁVÄZKY

Stav obežného majetku je ku koncu roka 2009 nižší o 3,3
mil. EUR ako v tom istom období predchádzajúceho roku.
Stav ku koncu roka 2008 bol ovplyvnený vysokou
rozpracovanosťou zákazky na slovenské euromince ku
koncu roka 2008.

Vlastné zdroje podniku vzrástli o 3,7 mil. EUR oproti roku
2008. Podnik dosiahol kladný hospodársky výsledok po
zdanení vo výške 4,4 mil. EUR. Podiel vlastného kapitálu je
77% oproti koncu roka 2008 52%.
Celkové záväzky podniku k 31.12.2009 sú 4,7 mil. EUR,
oproti roku 2008 klesli o 57% (o 6,2 mil. EUR).

V zásobách podniku je vykazovaný materiál, výrobky, tovar a
poskytnuté preddavky na zásoby. Stav zásob na konci roka
2009 2,4 mil. EUR je na úrovni 65% stavu zásob z minulého
roka.

Podnik na konci roka 2009 evidoval záväzky z leasingu vo
výške 198 tis. EUR. Do dlhodobých záväzkov podnik
presunul sporný záväzok voči Prvej Generačnej a.s. vo
výške 307 tis. EUR.

Medzi dlhodobými pohľadávkami podnik eviduje odloženú
daňovú pohľadávku vo výške 55 tis. EUR.

Krátkodobé záväzky klesli o 7,3 mil. EUR (mínus 77% oproti
roku 2008). Krátkodobé záväzky z obchodného styku klesli
o 3,6 mil. EUR (mínus 69%).

K nevymožiteľným pohľadávkam sú tvorené opravné
položky v plnej výške (100%). Ich stav k 31.12.2009 bol
46,5 tis. EUR. Podnik k 31.12.2009 neevidoval
pohľadávky voči spriazneným osobám.

stav k
stav k
31.12.2009 31.12.2008

Stav finančných účtov (peniaze v pokladni, ceniny a účty
podniku v bankách) bol ku koncu roka 2009 4,5 mil. EUR.

krátkodobé záväzky do
lehoty splatnosti
krátkodobé záväzky po
lehote splatnosti

stav k
stav k
31.12.2009 31.12.2008
v EUR

do lehoty splatnosti
po lehote splatnosti
Spolu

v EUR

3,594,034
168,535

2,581,307
694,165

3,762,569

3,275,472

v EUR

v EUR

1,973,552

9,427,384

221,810

25,194

Tab. č. 5 - rozdelenie krátkodobých záväzkov podľa lehoty
splatnosti.

tab. č. 4: členenie krátkodobých pohľadávok z obchodného
styku (brutto) podľa zostatkovej doby splatnosti.
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Podnik k 31.12.2009 neevidoval žiadny záväzok z
obchodného styku voči spriazneným osobám.

VÝNOSY

Podnik mal k 31.12.2009 podpísanú úverovú zmluvu na 3,0
mil. EUR so svojou financujúcou bankou na krytie materiálu
na výrobu obehových mincí pre zahraničného partnera. K
31.12.2009 podnik čerpal z tejto úverovej zmluvy 1,3 mil.
EUR.

tržby z predaja tovaru
tržby z predaja vlastných
výrobkov a služieb
zmena stavu
vnútroorganizačných zásob
aktivácia
tržby z predaja materiálu
ostatné výnosy z hospodárskej
činnosti
výnosové úroky
kurzové zisky
spolu

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31. DECEMBRU
2009
Podnik vytvoril v roku 2009 kladný hospodársky výsledok
po zdanení vo výške 4,4 mil. EUR. Najväčší vplyv na
tvorbu zisku mala realizácia zákaziek na obehové mince.
Podľa objemu realizácie vyrobených obehových mincí, je
rok 2009 tretím najlepším od roku 1993 v Mincovni
Kremnica, š.p. Podnik vytvoril pridanú hodnotu vo výške
8,9 mil. EUR.

NÁKLADY
náklady vynaložené na
obstaranie predávaného tovaru
výrobná spotreba
osobné náklady
dane a poplatky
odpisy a opravné položky k
DNM a DHM
zostatková cena predaného
materiálu
ostatné náklady na
hospodársku činnosť
nákladové úroky
kurzové straty
ostatné náklady na finančnú
činnosť
spolu

HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY
obchodná marža
pridaná hodnota
hospodársky výsledok z
prevádzkovej činnosti
hospodársky výsledok z
finančnej činnosti
hospodársky výsledok za bežnú
činnosť
daň z príjmov (bežná +
mimoriadna)
Hospodársky výsledok za
účtovné obdobie
Tab. č. 6 - výkaz ziskov a strát.
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2009

2008

v tis. EUR

v tis. EUR

3,564

1,360

27,706

55,533

-353
384
1,422

-525
526
909

566
21
172
33,484

244
178
713
58,937

2009

2008

v tis. EUR

v tis. EUR

2,421

1,030

19,979
3,055
22

38,705
3,724
22

1,115

1,103

1,082

930

211
28
233

738
352
717

118
28,264

135
47,456

2009

2008

v tis. EUR

v tis. EUR

1,143
8,902

330
17,158

5,784

11,793

-256

-313

5,527

11,481

-1,173

-2,273

4,354

9,208

ANALÝZA VYBRANÝCH FINANČNÝCH
UKAZOVATEĽOV
ANALÝZA LIKVIDITY
pohotová likvidita I. stupňa
bežná likvidita II. stupňa
celková likvidita III. stupňa

2007
0.22
0.69
1.65

2008
0.69
1.02
1.39

2009
1.27
2.33
3.01

ANALÝZA AKTIVITY
krátkodobé pohľadávky v tis. EUR
čas inkasa KD* pohľadávok v dňoch
KD* záväzky z obchodného styku v tis. EUR
splatnosť KD* záväzkov z obchodného styku v dňoch

2007
1,967
51
1,402
38

2008
3,269
21
5,172
33

2009
3,716
37
1,601
18

ANALÝZA RENTABILITY
rentabilita vlastného kapitálu ROE
rentabilita aktív ROA
rentabilita tržieb

2007
5%
1%
1%

2008
77%
40%
16%

2009
28%
21%
14%

ANALÝZA ZADLŽENOSTI
koeficient samofinancovania
celková zadlženosť

2007
25%
75%

2008
52%
48%

2009
77%
23%

ČISTÝ PRACOVNÝ KAPITÁL V TIS. EUR

2007
2,345

2008
3,970

2009
7,096

* krátkodobé
Tabuľka č. 7 - vybrané finančné ukazovatele.

BUDÚCI VÝVOJ

ROZDELENIE ZISKU

Na dosiahnutie strategických a obchodných cieľov podnik
plánuje naďalej pokračovať v reštrukturalizácii výrobného
procesu tak, aby v roku 2013 dosiahol špičkovú úroveň
západoeurópskych mincovní v jednotlivých segmentoch
výroby.

Rozdelenie disponibilného zisku roku 2009 podlieha
schváleniu zakladateľom podniku Ministerstvom financií
SR. Podnik navrhuje rozdelením zisku posilniť základné
imanie spoločnosti, navýšiť rezervný fond a sociálny fond
podniku.

Podnik plánuje svoje investície v budúcich rokoch tak, aby
sa skvalitnila a hlavne zefektívnila výroba. Druhou oblasťou
investícií bude rekonštrukcia bodov. Mincovňa Kremnica,
š.p. je jedným z najstarších priemyselných objektov na
svete a väčšina priestorov neprešla rekonštrukciou od I.
svetovej vojny. Priestory, ktoré od roku 2006 ešte neprešli
rekonštrukciou, budú všetky potrebovať rozsiahle opravy.
Tým plánujeme dostať Národnú kultúrnu pamiatku na
úroveň, ktorú si zasluhuje.

P.č. POLOŽKA

SUMA
v EUR

1
2
3
4

Podnik bude investičné akcie financovať z vlastných zdrojov
– odpisov a prevádzkových výnosov. Predpokladáme, že
neustále sa prehlbujúci konkurenčný boj bude zvyšovať tlak
na veľmi rýchle zavádzanie nových technológií do výroby.
Úlohou podniku bude tvoriť taký objem zisku, aby bol
schopný financovať svoje prevádzkové a investičné potreby
a tým sa udržal v úzkej skupine mincovní, úspešných na
medzinárodných trhoch. Len tak môžeme zaistiť dlhodobé
fungovanie Mincovne Kremnica, š.p. a pokračovanie jej
slávnej histórie, ktorá robí Slovensku vynikajúce meno vo
svete.

disponibilný zisk za rok 2009 po
zdanení
navýšenie základného imania
dotácia do rezervného fondu
dotácia do sociálneho fondu
nerozdelený zisk (jeho použitie
určí zakladateľ)

4,354,211.52
2,700,000.00
1,444,000.00
108,855.00

101,356.52

Tabuľka č.8 - návrh rozdelenia disponibilného zisku za rok
2009.
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DOPLŇUJÚCE ÚDAJE
Na základe zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v
znení neskorších predpisov a na základe §20 zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve uvádzame nasledovné údaje:
V roku 2009 neboli na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
vynaložené žiadne výdavky.
Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti
osobitného významu, ktoré by mali vplyv na účtovnú
závierku podniku za rok 2009.
Podnik nemá v zahraničí žiadnu organizačnú zložku.

KONTAKT
Výročná správa Mincovne Kremnica, štátny podnik
vychádza raz ročne. Je určená zakladateľovi, obchodným
partnerom, analytikom, bankám a zamestnancom podniku.
Vydaná bola v máji 2010 je dostupná na sekretariáte
riaditeľa podniku.
Adresa: Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Štefánikovo námestie 25/24
967 01 Kremnica
E-mail: mint@mint.sk
Telefón: +421 45 6787800
Web:
www.mint.sk
Vydáva: Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Všetky práva sú vyhradené, kopírovanie, distribúcia,
preklad a iné použitie dokumentu na akékoľvek účely je
možné len s písomným súhlasom vydavateľa.
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