
Príloha č.1  

Vzorce pomerových ukazovateľov podľa Grünwalda [3] 

 

Ukazovatele rentability 

Rentabilita celkového kapitálu (nezdanená)  ROA = 
zisk pred úrokmi a zdanením

celkové aktíva
 � 100 

 

Rentabilita vlastného kapitálu (zdanená)  ROE = 
zisk po zdanení

������ý�	�
��á�
 � 100 

 

Rentabilita tržieb (Čisté ziskové rozpätie)             ��� � �
zisk p��������í

tržby
 * 100 

 

Ukazovatele aktivity 

Doba obratu celkových aktív   
celkové aktíva

tržby / 365
  

Obrat celkových aktív   
celkové tržby

celkové aktíva
 

Doba obratu zásob    
zásoby

tržby / 365
� 

Obrat zásob     
tržby

zásoby
 

Doba obratu pohľadávok   
pohľadávky

tržby / 365
�� 

Obrat pohľadávok    
tržby


��ľ��á�	�
 

Doba obratu krátk. záväzkov   
krátkodobé záväzky

tržby / 365
 

Obrat krátk. záväzkov   
tržby

krátkodobé záväzky
 

 

Ukazovatele zadlženosti 

Podiel vlastného kapitálu na aktívach 
vlastný kapitál

celkové aktíva
 � 100 



Zadlženosť vlastného kapitálu  
cudzí kapitál

vlastný kapitál
 * 100 

Celková zadlženosť    
cudzie zdroje

celkové aktíva
 * 100 

Úrokové krytie    
zisk pred úrokmi a zdanením

úroky
 

 

Ukazovatele likvidity 

Bežná likvidita    
obežné aktíva

krátkodobé 
��í��
 

 

Pohotová likvidita    
krátkodobé pohľadávky + �����č�ý�������	

krátkodobé 
��í��
 

 

Peňažná (okamžitá) likvidita    
finančný majetok

krátkodobé 
��í��
 

 

Čistý pracovný kapitál = obežné aktíva - krátkodobé záväzky – krátkodobé bankové úvery 

 



Príloha č. 2 

Certifikát ISO 9001:2000 udelený spoločnosti MPC CESSI a.s. 

 

 



Organizačná štruktúra spoločnosti MPC CESSI a.s.Organizačná štruktúra spoločnosti MPC CESSI a.s. 

 

 

 

Príloha č. 3 

 

 



Operačné programy EÚ 

 

Príloha č. 4 



Príloha č. 5 

Vzor vyplnenej karty dodávateľov 

 



Príloha č. 6 

Environmentálna politika spoločnosti MPC CESSI a.s. 

 

Enviromentálna politika 

 Naše úsilie o ochranu životného prostredia vyplýva z uvedomenia si našich záväzkov 

a dopadov našej činnosti na životné prostredie. Je nasmerované do všetkých oblastí našej 

podnikateľskej činnosti.  

 Riadime sa nasledovnými zásadami:  

v Dodržiavame a rešpektujeme právne a iné požiadavky, ale taktiež aplikujeme vlastné 

aktivity s cieľom zlepšenia stavu životného prostredia.    

v Hľadáme a realizujeme  technické riešenia na zníženie spotreby vody a energií.  

v Zabezpečujeme separáciu odpadov podľa jednotlivých druhov, predovšetkým 

nebezpečných.  

v Sústavne zvyšujeme environmentálne povedomie zamestnancov a spoluprácou 

s dodávateľmi sa podieľame na systémovom riadení ochrany životného prostredia.  

v Zabraňujeme vzniku odpadov a nevyhnutný odpad zhodnocujeme alebo 

zneškodňujeme spôsobom neškodným pre zdravie ľudí a pre životné prostredie.  

v Minimalizujeme tvorbu odpadov pri všetkých činnostiach, ktoré sú nevyhnutné pre 

plnenie požiadaviek našich zákazníkov.  

v Uplatňujeme princíp zavádzania preventívnych opatrení v starostlivosti o životné 

prostredie s cieľom minimalizovať nepriaznivé vplyvy spôsobené našou činnosťou.  

v Snažíme sa o transparentný postoj k životnému prostrediu.  

 Na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov a pre zabezpečenie efektívnosti riadenia rizík 

v oblasti ochrany životného prostredia boli v MPC CESSI a.s. spracované dokumenty: 

Program odpadového hospodárstva, Program prevencie vzniku odpadov z obalov a Plán 

opatrení pre prípady havarijného zhoršenia akosti vôd.  

 Environmentálna politika je záväzná pre všetkých zamestnancov organizácie MPC 

CESSI a.s. ,  Spišská Nová Ves.   

v Každý je na svojej úrovni zodpovedný za ochranu životného prostredia.  

v Starostlivosť o životné prostredie je vecou každého zamestnanca.   

   

 Ing. Mária Mikolajová  

Vydané dňa: 24. 9.2008 generálna riaditeľka a.s.   



Príloha č. 7 

Výpočty pomerových ukazovateľov v spoločnosti MPC CESSI a.s. podľa vzorcov 

v prílohe č. 1 

 

Rentabilita celkového kapitálu (nezdanená)   

2006  9848/481645 * 100 = 2,0447 

2007  14564/573259 * 100 = 2,5406 

2008  14223/538786 * 100 = 2,6398 

Rentabilita vlastného kapitálu (zdanená)   

2006  3435/250082 * 100 = 1,3735 

2007  6347/259800 * 100 = 2,4430 

2008  7712/262301 * 100 = 2,9401 

Rentabilita tržieb (čisté ziskové rozpätie)     

2006  3435/474407 * 100 = 0,72406 

2007  6347/577003 * 100 = 1,09999 

2008  7712/645911 * 100 = 1,19397 

Doba obratu celkových aktív    

2006  481645/(474407/365) = 370,5688  

2007  573259/(577003/365) = 362,6316 

2008  538786/(645911/365) = 304,4644 

Obrat celkových aktív    

2006  474407/481645 = 0,98497 

2007  577003/573259 = 1,00653 

2008  645911/538786 = 1,1988 

Doba obratu zásob     

2006  132448/(474407/365) = 101,9030 

2007  133378/(577003/365) = 84,3721 

2008  151626/(645911/365) = 85,6828 

Obrat zásob      

2006  474407/132448 = 3,58183 

2007  577003/133378 = 4,32607 



2008  645911/151626 = 4,259896 

Doba obratu pohľadávok    

2006  (123+90646)/(474407/365) = 69,8360 

2007  (125+150087)/(577003/365) = 95,02096 

2008  (125+123614) /(645911/365) = 69,924 

Obrat pohľadávok     

2006  474407/(123+90646) = 5,22653 

2007  577003/(125+150087) = 3,84125 

2008  645911/(125+123614) = 5,2199468 

Doba obratu krátk. záväzkov    

2006  50465/(474407/365) = 38,8268 

2007  62982/(577003/365) = 39,84109 

2008  44558/(645911/365) = 25,1794 

Obrat krátk. záväzkov    

2006  474407/50465 = 9,4007 

2007  577003/62982 = 9,161395 

2008  645911/44558 = 14,49596 

Podiel vlastného kapitálu na aktívach  

2006  250082/481645 *100 = 51,922 

2007  259800/573259 *100 = 45,3198 

2008  262301/538786 *100  = 48,6837 

Celková zadlženosť     

2006  191291/481645 *100  = 39,716 

2007  240076/573259 *100  = 41,879 

2008  208746/538786 *100  = 38,743 

Zadlženosť vlastného kapitálu   

2006  191291/250082 *100  = 76,4913 

2007  240076/259800 *100  = 92,408 

2008  208746/262301 *100  = 79,5826 

 



 

Úrokové krytie     

2006  9848/4776 = 2,06197 

2007  14564/6273 = 2,321696 

2008  14223/6745 = 2,10867 

Bežná likvidita     

2006  229683/(50465+111355) = 1,4194 

2007  290728/(62982+121588) = 1,5752 

2008  278960/(44558+147708) = 1,4509 

Pohotová likvidita     

2006  (90646+6467)/(50465+111355) = 0,6001 

2007  (150087+7138)/(62982+121588) = 0,8518 

2008  (123614+3595)/(44558+147708) = 0,6616 

Peňažná (okamžitá) likvidita     

2006  6467/(50465+111355) = 0,03996 

2007  7138/(62982+121588) = 0,03867 

2008  3595/(44558+147708) = 0,0187 

 

Čistý pracovný kapitál  

2006  229683 – 50465 – 111355 = 67863 

2007  290728 – 62982 – 121588 = 106158 

2008  278960 – 44558 – 147707 = 86694 

 



Príloha č. 8 

Súvaha spoločnosti MPC CESSI a.s. k 31.12.2007 

 
 



 
 



 



Príloha č. 9 

Výkaz zisku a strát spoločnosti MPC CESSI a.s. za rok 2007 

 



Príloha č. 10 

Súvaha spoločnosti MPC CESSI a.s. k 31.12.2008 

 
 



 



 
 



Príloha č. 11 

Výkaz zisku a strát spoločnosti MPC CESSI a.s. za rok 2008 

 

 




