
regulovaná informácia POLROČNÁ SPRÁVA

Informačná povinnosť za polrok: 2020 IČO:

Účtovné obdobie: od: 1.1.2020 do: 30.6.2020

Právna forma

Obchodné meno / názov:

Sídlo:

ulica, číslo

PSČ

Obec

Kontaktná osoba:

Tel.: smerové číslo 053 číslo:

Fax: smerové číslo 053 číslo:

E-mail:

Webové sídlo:

Dátum vzniku:

Zakladateľ: FNM SR

Ing. Ján Biľ

emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

v zmysle zákona o burze cenných papierov
Časť 1.- Identifikácia emitenta

31651283               LEI:   097900BGMJ0000059997

akciová spoločnosť

Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť

Hornádska 1

053 42

Krompachy

4472250

4472424

zlievaren@zlievaren-sez.sk

www.zlievaren-sez.sk

1.5.1992 Základné imanie (v EUR): 519 826

mailto:zlievaren@zlievaren-sez.sk
http://www.zlievaren-sez.sk/


Predmet podnikania:

§ 35 ods. 11 zákona o burze

nie

Oznámenie spôsobu zverejnenia 

polročnej finančnej správy                  

§ 47 ods. 4 zákona o burze

Inzerát o zverejnení 

Polročnej správy na 

webovom sídle 

spoločnosti bude 

uverejnený v 

Hospodárskych novinách 

dňa 5.8.2020

Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov 

dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného 

informačného systému, v ktorej bola polročná finančná 

správa zverejnená 

www.zlievaren-sez.sk

Dátum zverejnenia 5.8.2020

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o burze 00:00 hod.

Vývoj, výroba a predaj výrobkov strojárenskej metalurgie, výroba, opravy model. zariadení, výroba a predaj výrobkov z 

dreva, podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi: - hutnícka a zlievarenská suť, trosky z kuplovní, prach z filtrov s 

obsahom železných kovov, upotrebená formovacia zmes s prírodným spojivom, zvyšky abrazívnych hmôt, prach s 

obsahom železa, odpadový bitumenový koks, cestná nákladná doprava, výroba nekovových minerálnych výrobkov a 

výrobkov z betónu, sadry a cementu.

Časť 2. Účtovná závierka

Priebežná účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy) , alebo podľa IAS/IFRS  (medzinárodné štandardy) SAS

Priebežná  účtovná závierka podľa SAS Účtovná závierka k 30.6.2020 Príloha č. 1 

Polročná finančná správa bola overená, alebo preverená audítorom (u polročnej správy nie je povinnosť)  (áno/nie)

Vyhlásenie emitenta podľa § 35 ods. 11 zákona o burze o tom, že polročná správa nebola overená alebo preverená audítorom 

Poznámky k priebežnej účtovnej závierke Príloha č. 2

Vyhlasujeme, že polročná správa k 30.6.2020 nebola overená audítorom.

http://www.zlievaren-sez.sk/


Dátum auditu: nie je

§ 35 ods. 3 zákona o burze

nie

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:

Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, a ich dopad na 

priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia. 

Podľa § 35 ods. 2 písm. a) polročná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v súlade s § 35 ods. 9 zákona o burze

Časť 3. Priebežná správa 

V prvom polroku 2020 došlo k nárastu výroby odliatkov o cca 14 % oproti porovnateľnému obdobiu roka 2019. Za dané obdobie bolo vyrobených a predaných 

3834 ton odliatkov.  Naďalej vyrábame odliatky zo sivej liatiny na AFL DISAMATIC, pričom 90 % z celkovej produkcie vyrábame pre zahraničných odberateľov v 

EÚ a Švajčiarsku. 

Napriek pandémii koronavírusu COVID-19 bola zabezpečená zákazková náplň na primeranej úrovni a zatiaľ sme výrazne nepocítili negatívne dôsledky poklesu 

objednávok od stálych zákazníkov, okrem zákazníkov pre automobilový priemysel. Spoločnosť dosiahla za uvedené obdobie kladný hospodársky výsledok vo 

výške 518 730 EUR. 

Priemerný počet pracovníkov za 1. polrok 2020 sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka nezmenil. K 30.6.2020 spoločnosť  Zlieváreň SEZ Krompachy 

akciová spoločnosť zamestnáva 113 zamestnancov.

Medzi hlavné riziká a neistoty pre 2. polrok 2020 patrí predovšetkým pokles počtu objednávok u dôležitých odberateľov zo zahraničia. Vyše 17 % pokles 

objednávok pre zahraničných odberateľov v automobilovom priemysle môže spôsobovať problémy so zamestnanosťou a očakávané ďalšie veľké zvýšenie 

minimálnej mzdy v roku 2021 (s následnými nepriaznivými dopadmi na mzdové a odvodové náklady) len zhorší podnikateľské prostredie na Slovensku.  Veľkou 

brzdou pre možné zvyšovanie výroby a predaja odliatkov pre odberateľov sú naďalej nezmyselné sankcie EÚ voči Rusku, ktoré pociťujú aj naši odberatelia z 

Nemecka, Talianska, Fínska a Švédska.  Situácia s pandémiou koronavírusu COVID-19 je naďalej nepredvídateľná a je reálne možné očakávať stagnáciu, alebo 

pokles zákazkovej náplne na 2. polrok 2020. Situáciu však pravidelne sledujeme a v prípade potreby budeme prijímať adekvátne kroky.

Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie v uvedenom období bol minimálny, v rámci platných právnych predpisov a noriem na znečisťovanie vody, 

ovzdušia a pôdy.

Bez auditu.

Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky  (áno/nie)



K významným zmenám v obchodoch, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie, či činnosť spoločnosti, za 1. polrok 2020 nedošlo.

Obchody s odberateľmi, ako aj obchody so spriaznenými osobami boli vykonávané podľa obchodných zmlúv. Významný podiel tvoria zahraničné obchody v 

podiele cca 90 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Žiaden z týchto obchodov podstatne neovplyvnil finančné postavenie, či činnosť spoločnosti v tomto období.

Podľa § 35 ods. 10) zákona o burze ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody 

so spriaznenými osobami.

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze
vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje 

priebežná účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho 

výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie podľa požiadaviek uvedených odsekoch 3 a 4 § 35 zákona o burze a že 

uvedená priebežná správa obsahuje verný prehľad informácií podľa odseku 9 § 35 zákona o burze.

b) akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie 

alebo činnosť emitenta počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia

Spoločnosť nie je povinná zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku. Z tohto dôvodu uvádza významné obchody so spriaznenými osobami. Medzi spriaznené 

osoby patrí spoločnosť METAL PLUS s.r.o. a k 30.6.2020 boli s touto spoločnosťou uzatvorené obchody vo výške 963.276 EUR.

Ak ide o emitentov akcií, zahŕňa priebežná správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a to

a) obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo 

činnosť emitenta v tomto období




