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1. Úvod
1.1.

História spoločnosti

Spoločnosť MARTUS, s.r.o. bola založená v roku 1997 ako výrobná spoločnosť v oblasti
technológií spracovania plechov. V súčasnosti je spoločnosť MARTUS dynamickou
zákazkovou kovovýrobou, bez vlastného výrobného programu zameranou predovšetkým na
oblasť špeciálnych CNC technológií spracovania plechov. Pružne sa prispôsobuje vďaka
jednoduchej organizačnej štruktúre a dobrému technologickému zázemiu. V roku 2019
spoločnosť evidovala priemerný počet zamestnancov v počte 37. Z tohto počtu je stabilne 15
riadiacich a vedúcich zamestnancov a ostatní sú zamestnanci výrobní a zamestnanci skladu.

1.2. Ciele a prognóza spoločnosti
Jeden z hlavných cieľov našej spoločnosti je, tak ako v predchádzajúcich obdobiach, aj
naďalej zvyšovať kvalitu nami vyrobených produktov pre zabezpečenie spokojnosti
zákazníkov, pritom dbať na ochranu životného prostredia, ako aj bezpečnosť a ochranu pri
práci a v tesnej súvislosti s tým vybudovať a ďalej zlepšovať integrovaný manažérsky systém
v súlade s požiadavkami STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016.
Investičné ciele spoločnosti sú zamerané na postupnú automatizáciu výrobných
zariadení preto je hlavným cieľom spoločnosti na rok 2020 je zapojenie sa do projektu
o finančný príspevok zameraný na inováciu výrobného procesu s cieľom obstarania
investičného majetku s cieľom pokračovania v modernizácii výrobných strojových zariadení
a následne zvýšenia produktivity práce. S prípravou a podanými žiadosťami spoločnosť
začala v priebehu roka 2019.
Hlavné ciele vytýčené na rok 2020 :
- pokračovanie v modernizácii a automatizácii výrobných strojových zariadení,
- znižovanie nákladovosti,
- zvyšovanie kvality výroby,
- spokojnosť zákazníkov,
- proces hodnotenia kvality doplnenie a zlepšenie štatistických metód merania kvality,
- spokojnosť zamestnancov, nízka fluktuácia,
- zavedenie interných a externých auditov,
- dobré vzťahy s dodávateľmi

1.3. Certifikácia spoločnosti
V celom výrobnom procese spoločnosť Martus s.r.o. berie ohľad na životné prostredie.
Firma Martus v roku 2012 ukončila proces certifikácie systému manažérstva kvality a s
procesom certifikácie systému enviromentálneho manažérstva v rámci procesov: CNC
technológie spracovania plechov podľa STN EN ISO 14001:2016.
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Vedenie spoločnosti MARTUS s.r.o. vyhlasuje v súvislosti so zavedením systému
manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 9001: 2016
a STN EN ISO 14 001: 2016 nasledovnú politiku IS:
1a) Vedenie spoločnosti prijalo na seba zodpovednosť za udržiavanie efektívneho systému
manažérstva v súlade s účelom (rozsahom certifikácie) v kontexte s environmentálnymi
vplyvmi jednotlivých činností organizácie, jej výrobkov a služieb. Vedenie spoločnosti
prehlasuje, že bude poskytovať potrebné zdroje pre tento systém manažérstva.
1b) V rámci súvislostí organizácie vedenie spoločnosti zapája, usmerňuje a podporuje
jednotlivé zainteresované strany, aby prispievali k efektívnosti systému manažérstva.
1c) Vedenie spoločnosti zabezpečuje dosiahnutie zamýšľaných výsledkov vybudovaného
systému manažérstva v súlade so strategickým smerovaním.
2. Túto politiku považuje vedenie spoločnosti za rámec na pravidelné stanovovanie cieľov.
3a) V oblasti kvality je pre vedenie spoločnosti je dôležité komunikovať zhodu systému
manažérstva s relevantnými aplikovateľnými požiadavkami.
3b) V oblasti enviromentu sa vedenie spoločnosti zaväzuje k ochrane životného prostredia,
vrátane prevencie znečistenia a z toho plynúcim konkrétnym záväzkom relevantným v
rámci organizácie a k plneniu záväzkov plynúcich z platnej legislatívy v oblasti
životného prostredia.
4. Vedenie spoločnosti sa zaväzuje k trvalému zlepšovaniu integrovaného systému
manažérstva a k znižovaniu vplyvu na životné prostredie.
Táto politika je v organizácií komunikovaná, pochopená a aplikovaná.

1.4. Ľudské zdroje
Kľúčom k úspešnej spoločnosti sú kvalifikovaní zamestnanci. Keďže v súčasnej dobe
majú všetky priemyselné výrobné spoločnosti problém s pokrytím svojich výrobných potrieb
kvalifikovanou pracovnou silou, naša spoločnosť túto potrebu zabezpečuje vlastnými
zamestnancami, ako aj prostredníctvom malých kooperujúcich živnostníkov.

2. Identifikačné údaje
Obchodné meno :
Deň zápisu do OR:
Sídlo :
IČO :
Právna forma :

MARTUS s.r.o.
23.4.1997, Oddiel: s.r.o., vl.č. 10212/A
Považská 67, 940 67 Nové Zámky
36 520 012
Spoločnosť s ručením obmedzeným

2.1. Predmet činnosti
1. CNC technológie spracovania plechov
2. Zámočníctvo, frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
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2.2. Štatutárny orgán
Konatelia:

Mária Motúsová
Ing. Zuzana Kostolániová
Konanie v mene spoločnosti: v mene spoločnosti koná konateľ samostatne
Základné imanie: 33 195,- EUR
Z dôvodu zjednotenia pracovnej sily, ako aj z ekonomického hľadiska došlo od 1.1.2019
k zlúčeniu našej spoločnosti MARTUS sro so spoločnosťou UNIKOV Nové Zámky sro.
Spoločnosť MARTUS s.r.o. spracovala účtovnú závierku za rok 2019 v zmysle zákona
o účtovníctve za predpokladu nepretržitej činnosti spoločnosti.
Koncom roka 2019 sa objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku
2020 sa vírus rozšíril do celého sveta. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky
vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo významný pokles predaja, nakoľko sa však situácia
stále mení, preto nemožno predvídať budúce dopady. Manažment bude pokračovať v
monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na miernenie
akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.
Spoločnosť za hospodársky rok 2019 nemala organizačnú zložku v zahraničí, a nemala
transakcie s vlastnými akciami, neemitovala cenné papiere ani dočasné listy, obchodné
podiely a akcie.

2.3. Organizačná štruktúra
MARTUS s.r.o

Príloha č. 2 Príručka kvality - Organizačná štruktúra

KONATEĽ
SPOLOČNOSTI (KS)
RIADITEĽ
SPOLOČNOSTI (RS)
MANAŽÉR INEGROVANÉHO
SYSTÉMU (MIS)

OTK

OBCHODNÉ ODD. (OR)

EKONOMICKÉ ODD. (EO)

vedúci nákupu

vedúci ekonomického
odd.

skladník

účtovníčka

ODD. PERSONALISTIKY A
ŽIVOT NÉHO PROSTREDIA

TECHNICKÉ ODD.

VÝROBNÉ ODD. (VV)

vedúci personálneho odd. a
životného prostredia

technický riaditeľ

vedúci výroby

konštruktéri

vedúci pracovník

výrobný pracovník
V Nových Zámkoch, dňa 1.6.2012
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3. Obchod a ekonomika spoločnosti
3.1. Profil spoločnosti, podnikateľské zameranie
Výroba a predaj produktov na zákazku stálym obchodným partnerom sú hlavnými
atribútmi smerovania spoločnosti. Výrobné priestory na nachádzajú priamo v priemyselnej
zóne města Nové Zámky
Cieľom spoločnosti Martus s.r.o. je predovšetkým maximalizácia kvality, zameranie sa
na kľúčových zákazníkov, zbavenie sa nevhodnej výroby, investície do progresívnych
technológií ako konkurenčná výhoda.
Rozsiahla investícia v roku 2019 bola plánová výmena kompletného informačného
systému UNISOFT na nový informačný systém SAP.
Technologické vybavenie: Know-how spoločnosti je podporované vysokoproduktívnymi
strojmi: Laserové centrum PRIMA POWER PLATINO s prísluš., CNC vysekávanie (Trumpf
TR 3000 a 5000), CNC ohýbanie (TruBend Cell 5000, TRUMPF 5085,TRUMPF 7036),
zakružovanie profilov, zváranie (TIG,MIG), odporové zváranie, bodovanie, lisovanie
(hydraulický lis 120t.,160t.,pneumatický lis 5,7 t.) sústruženie, frézovanie, delenie materiálov
(CNC a NC pásové píly).
Výroba je postavená na progresívnom riadení s jednoduchou organizačnou štruktúrou.
Konštrukčné riešenia sú postavené a podporované niekoľkými CAD, CAM softvérmi.
Z dôvodu rozšírenia technologického vybavenia bola spoločnosť nútená rozšíriť svoje
výrobné a skladové priestory formou prenájmu nových priestorov.

3.2. Dodávatelia a odberatelia
Spoločnosť Martus s.r.o. si v rozvíjajúcom sa konkurenčnom prostredí strojárskej
výroby vytvorila priestor pre stálych odberateľov.
Napriek tomu sú tu stále nové možnosti pre nadviazanie nových obchodných a
kooperačných väzieb tak medzi slovenskými ako aj zahraničnými podnikateľskými subjektmi.

4. Ekonomické ukazovatele
4.1. Všeobecné hodnotenie vývoja spoločnosti za posledné tri roky
Text
AKTÍVA
Neobežný majetok
Obežný majetok
Ostatný majetok
PASÍVA
Vlastné imanie
Záväzky
Ostatné pasíva

2017

%
100

1 802 139
1 244 383
14 607

2018
1 856 614
1 713 307
881

100
860 265
2 200 864
0
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%
100

2019
100
2 327 203
2 000 458
3 675

100
1 076 637
2 493 656
509

Index19/18
1 ,25
1,17
4,17
100

1 468 229
2 863 107
0

1,36
1,15
0
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Tržby a výnosy
Text
Tržby za tovar
Tržby z výroby a služieb
Tržby z predaj majetku
Ostatné výnosy
Finančné výnosy
Spolu:
Náklady
Text

2017

2018

2019

0

0
4 664 051

0
5 328 665

Index
19/18
0
1,14

188 572
2 863
2 445
4 857 931

33 948
33 360
2 394
5 398 367

0,18
11,65
0,97
1,11

4 158 986
428 412
6 207
4 619 219

2017

2018

2019

Náklady na predaný tovar
Výrobná spotreba
Osobné náklady
Zostatková hodnota predaného majetku
Ostatné náklady

0
1 876 236
762 003
383 310
18 106

0
2 109 520
939 770
180 579
9 680

0
2 481 647
1 255 682
6 702
35 121

index
19/18
0
1,18
1,34
0,04
3,63

Náklady na hospod. činnosť
Finančné náklady
Spolu:

4 296 806
25 614
7 362 075

4 541 865
38 795
7 820 209

5 061 890
36 712
8 877 754

1,11
0,95
1,14

Ako vidieť z prehľadu, tak vývoj výnosov vzrástol porovnateľne so zvýšením nákladov. Celkovo ide
o vyvážený stav. Výrazný nárast ostatných výnosov bol spôsobený náhradami za vzniknuté poistné
udalosti ale významná časť vznikla mimoriadnou inventúrou materiálu vykonaného z titulu kompletnej
zmeny informačného systému a z prehodnotenia opätovnej použiteľnosti a následného ocenenia a
naskladnenia zbytkového materiálu.

4.2. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku
Hospodársky výsledok za rok 2019 ostane ako zostatok na účte Nerozdelený zisk
z minulých období a ponecháva sa na ďalší rozvoj firmy.

5. Správa audítora o overení účtovnej závierky
Rozhodnutím jediného spoločníka v pôsobnosti valného zhromaždenia dňa 27.3.2019
v zmysle § 19 ods.2 zákona č. 431/2002 Zákona o účtovníctve, spoločníčka schválila
audítorskú spoločnosť: Audítorská znalecká spoločnosť s.r.o.,Považská 51, Nové Zámky,
SKAu č. licencie 264, na vykonanie auditu za rok 2019 v zmysle Zmluvy.
Správa tohto nezávislého audítora tvorí prílohu Výročnej správy za rok 2019.

6. Záver
Rok 2019 bol pre našu spoločnosť rokom úspešného napĺňania expanzných cieľov,
stanovených v súlade s dlhodobou stratégiou rozvoja. Dobré hospodárenie a
vysoké investičné rozvojové projekty vo výrobnej sfére, prispeli k budovaniu a udržaniu
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pracovných pozícií počas celého roka. Nevyskytla sa žiadna mimoriadna udalosť, ktorá by
viedla k nutnosti redukcie pracovných síl alebo miezd, naopak, spoločnosť prijímala nových
zamestnancov, a využitím nových technologických zariadení sa vytvorili podmienky pre
výrazné navýšenie objemu výroby. Práve naopak, z titulu chýbajúcej odbornej pracovnej sily
sa naša spoločnosť začala veľmi intenzívne zameriavať na investície na obnovu výrobných
strojových zariadení za automatické zariadenia, čo je hlavním investičným cieľom roku 2020.

Ing. Zuzana Kostolániová
konateľka spoločnosti
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