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1. Príhovor vedenia spoločnosti 
 
 
Vážení čitatelia, 
 
Dovoľte mi, aby som Vám predstavil 
výsledky podnikateľskej činnosti 
spoločnosti Cloetta Slovakia s.r.o. za 
obdobie roka 2017. 
 

 
 

 
 
Spoločnosť po rokoch výrazného rastu objemu výroby a rozširovania portfólia výrobkov 
a výrobných technológií v rokoch 2012 – 2016, prechádza do fázy stabilizácie, ktorá je dôležitou 
pre ďalšie zefektívňovanie a optimalizáciu procesov. 
 
Rok 2017 priniesol ďalšie zníženie miery nezamestnanosti, ako na Slovensku celkovo, tak aj 
v Nitrianskom kraji (4,2%), a tým zvýšenie konkurencie na trhu práce. Nižšia úroveň vzdelania 
a skúseností ľudí, ktorí sú dostupní na trhu práce vytvára tlak na zmenu prístupu pri ich 
zaškoľovaní a ďalšom vzdelávaní pre potreby našej spoločnosti.  
 
Ľudia sú kľúčovým faktorom úspechu firmy. Preto sme aj v roku 2017 pokračovali v realizácii 
programu pre stabilizáciu pracovníkov ako aj nábor nových. Program, ktorý začal v roku 2016 
priniesol prvé výsledky už v tomto roku, kde sa nám podarilo zvrátiť trend fluktuácie na 
operátorských pozíciách, čo je základom procesu stabilizácie firmy. Vzhľadom na podmienky na 
trhu práce je to skutočne výzva, s ktorou budeme systematicky pracovať aj v najbližších rokoch. 
 
V oblasti bezpečnosti sme zaznamenali 4 pracovné úrazy s práceneschopnosťou 1 a viac dní. 
Tieto úrazy boli priamo alebo nepriamo spôsobené nižšou skúsenosťou alebo podcenením 
bezpečnosti u nových operátorov. Odhliadnuc od týchto úrazov sa základné bezpečnostné 
podmienky vo výrobnom závode naďalej zlepšovali so zameraním sa na realizáciu skôr 
preventívnych ako nápravných opatrení. 
 
Aj v tomto roku sme aktívne pracovali na zlepšovaní systému riadenia kvality a znižovania 
dopadu našich činností na životné prostredie. Úspešne sme obhájili certifikát BRC s hodnotením 
„A“. Súčasne sa znížil počet reklamácií od zákazníkov z 7,58 ppm ( počet sťažností na milión 
predaných kusov) v roku 2016 na 7,04 ppm v roku 2017. Znížením spotreby energie (teplo 
+elektrina) na tonu vyrobených výrobkov z 2,42 MWh/t na 2,37 MWh/t prispievame 
k znižovaniu dopadu výrobných činností na životné prostredie, ako aj znižovaniu výrobných 
nákladov. 
 
Rok 2017 bol pre nás kritickým z hľadiska úrovne dodávateľských služieb voči našim 
zákazníkom. Na začiatku roka 2017 došlo vplyvom extrémne chladného počasia k poškodeniu 
technologických zariadení na jednej z kľúčových technológií nášho závodu. Závažnosť 
poškodenia a následne doba odstránenia následkov priniesli výrazný výpadok objemov, 
následkom čoho sme neboli schopní dodávať niektoré naše výrobky v plnom objeme podľa 
požiadaviek zákazníkov. V priebehu roka sme postupne úroveň dodávateľských služieb 
zlepšovali, avšak už nebolo možné dosiahnuť vytýčený cieľ 99,5%. 
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Po úspešnej skúšobnej prevádzke sme spustili výrobu na novej výrobnej linke, na ktorej vieme 
vyrábať produkty máčané v čokoláde. Je to prvá „čokoládová“ technológia v našom závode, 
ktorá nám prináša ďalšie možnosti a výzvy v rozvoji portfólia výrobkov. 
 
Výpadok výroby na začiatku roka negatívne ovplyvnil celkový objem výroby. Nepodarilo sa nám 
dosiahnuť vytýčený cieľ 28 854 ton, napriek tomu objem výroby vzrástol z 26 2889 ton v roku 
2016 na 26 599 ton v roku 2017. Výrobné náklady na kilogram vyrobených výrobkov boli tiež 
ovplyvnené výpadkom objemov. Celkový dopad znamenal zvýšenie nákladov z 1,155 
€/kg v roku 2016 na 1,159 €/kg v roku 2017.  
 
LEAN, ako metodológia pre neustále zlepšovanie efektivity výrobných procesov, zostáva naďalej 
strategickým nástrojom a prístupom firmy v tejto oblasti. Správne využívanie LEAN 
metodológie a nástrojov je kľúčovým pre štandardizovanie procesných úkonov a ich následné 
zefektívňovanie, resp. optimalizáciu. 
 
Závod v Leviciach má ambiciózne ciele, z ktorých je odvodené strategické smerovanie na 
nasledujúce roky. Verím, že systematickým prístupom a zmenami zameranými na zlepšenie 
efektívnosti procesov, stabilizáciu a rozvoj pracovníkov, sa nám spoločne podarí tieto ciele 
dosiahnuť. 
 
S pozdravom, 
 
 

 
 
generálny riaditeľ 
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2. Profil spoločnosti 
 

Základné údaje o spoločnosti 
Obchodné meno: Cloetta Slovakia s.r.o. (zmena mena k 1.1.2014) 
Sídlo: Ul. Zeppelina 5, 934 01 Levice  
IČO: 35 962 488 
Deň vzniku: 11.10.2005 
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 
Výška základného imania: 22 661 916 € 
Spoločníci: Cloetta Holland B.V., Cloetta Finance Holland B.V. 
 

Orgány spoločnosti 
Štruktúra orgánov spoločnosti zodpovedá spoločnosti s ručením obmedzeným. Dozorná rada nie 
je zriadená. Spoločnosť reprezentujú 3 konatelia –Jacob Broberg, Danko Damir Maras, Henri 
Jacob Jan de Sauvage Nolting (od 5.5.2017) a jeden prokurista – Igor Mandryš, ktorý nastúpil do 
funkcie dňa 21.9.2017. 
 

Predmet činnosti 
Predmetom podnikania spoločnosti Cloetta Slovakia s.r.o. je: 

- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu 
voľnej živnosti (maloobchod), 

- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom v rozsahu 
voľnej živnosti (veľkoobchod), 

- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti, 
- výroba čokoládových a nečokoládových cukroviniek a žuvačiek. 
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Organizačná štruktúra spoločnosti: 
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História spoločnosti 
 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou jediného vlastníka Leaf International B.V 11. 
októbra 2005. Rok 2006 je považovaný za dôležité obdobie prípravy a realizácie investície 
v priemyselnom parku Levice - Géňa. Koncom roku 2006 bolo na základe rozhodnutia jediného 
vlastníka navýšené základné imanie z pôvodných 200 000,- Sk  (€ 6 639) na 200 200 000,- Sk (€ 
6 645 423), čím sa vytvoril predpoklad pre praktickú realizáciu investície. 
V roku 2007 prebiehala skúšobná prevádzka troch výrobných technológií. Cieľom bolo 
stabilizovať výrobu jednotlivých produktov v rámci koncernu Leaf. Uvedený cieľ sa podarilo 
v priebehu roka 2008 naplniť, pričom konštatujeme, že Leaf Slovakia sa stal spoľahlivým 
producentom a dodávateľom viacerých produktových radov v rámci portfólia koncernu. 
V roku 2009 prebehol transfer výrobných liniek z dánskeho Slagelse a po ich inštalácií sa 
rozbehla výroba mäkkých žuvacích cukríkov Fox, Nox, Rox.  
V nasledujúcom roku v rámci projektu Flex II sa rozšírilo portfólio spoločnosti o výrobu tvrdých 
ovocných cukríkov Brio a Smurf.  
V súlade so skupinovou stratégiou spoločnosti, t.z. dosiahnutie dodatočných synergií a úspor 
z rozsahu výroby sa rozhodlo o reštrukturalizácií výrobných závodov v rámci skupiny a v roku 
2011 bol zavretý závod v Slagelse v Dánsku a celá výroba extrúznych a tvarovaných cukríkov 
bola presunutá do závodu v Leviciach. Projekt, v rámci ktorého bola výroba presunutá dostal 
názov Flex III a RED. Výroba extrúznych cukríkov sa rozbehla v priebehu roka 2011 avšak 
výroba tvarovaných cukríkov až ku koncu roka 2011. 
Počas roku 2012 sa pracovalo na stabilizácii a štandardizovaní pracovných procesov na 
realokovaných výrobných linkách a zároveň sa pripravoval transfer ďalších liniek zo závodu vo 
Fínskej Aure, z ktorej prišli hlavne baliace linky. Objem produkcie tvarovaných cukríkov 
narástol v roku 2012 aj o objemy zo závodu v Aure, ktorý bol zatvorený začiatkom roku 2013. 
Rok 2012 bol pre spoločnosť výnimočným rokom. Zlúčením spoločností LEAF a Cloetta sa 
vytvorila nová spoločnosť so širším a konkurencieschopnejším produktovým portfóliom. 
V súvislosti so zlúčením došlo k premenovaniu Leaf Slovakia na Cloettu Slovakia od 1.1.2014. 
Ku koncu roka 2015 bolo oznámené ukončenie výroby v sesterskom závode Lonka v Holandsku 
a rozhodlo sa o transfere výroby do levického závodu. Projekt dostal názov Jaguár.  
Prístavba novej výrobnej haly bola ukončená v októbri 2016. Výroba na nových linkách sa 
spustila v januári 2017. Transfer výroby priniesol závodu 75 nových pracovných miest a rozšírilo 
sa portfólio vyrábaných cukríkov o ďalších 74 hotových výrobkov. 
Výstavba novej haly Jaguár: 
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Misia, vízia a hodnoty spoločnosti 
 
 
 

 
 
 
 
 
Misia:    Priniesť úsmev do chvíľ maškrtenia 
 
 
Vízia:    Byť najobdivovanejším prispievateľom k chvíľam maškrtenia 
 
 
Hodnoty: 
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Výsledky spoločnosti v roku 2017 
 

Výkaz ziskov a strát 
Výsledky spoločnosti za rok 2017 odzrkadľujú kontinuálny nárast objemu produkcie. Spoločnosť 
v roku 2017 dosiahla obrat z  výroby cukroviniek vo výške 70 965 tis. € (v roku 2016 vo výške 
72 154 tis. €), čo predstavuje pokles o 1,6% oproti minulému roku. Väčšina produkcie je určená 
na export, čím prispieva k aktívnemu zahraničnému obchodu Slovenskej republiky. Výsledok 
hospodárenia z hospodárskej činnosti dosiahol hodnotu -870 tis. €. V porovnaní s  rokom 2016 
bol nižší o 3 880 tis. €. Zároveň výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2017 po zdanení 
predstavoval stratu vo výške 4 599 tis. €.  
Pokles výsledku hospodárenia po zdanení oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu (v roku 
2016 zisk vo výške 6 064 tis. €) bol spôsobený najmä zaúčtovaním odhadu dodatočnej daňovej 
povinnosti vo výške 1,9 mil. EUR na základe oznámenia MHSR o povinnosti vrátenia už 
poskytnutého plnenia štátnej pomoci z dôvodu nesplnenia podmienok jej udelenia a tiež 
odúčtovaním odloženej daňovej pohľadávky vo výške 6,8 mil. EUR. 
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti dosiahol hodnotu 6 347 tis. € (v roku 2016 5 245 
tis.€). 
Návrh na rozdelenie straty za rok 2017 vo výške 4 599 436 € bude predložený Valnému 
zhromaždeniu nasledovne: 
 

- 4 599 436 € bude prevedených do ďalšieho účtovného obdobia ako neuhradená strata 

Vývoj majetku a zdrojov krytia 
V roku 2017 spoločnosť investovala do nových a moderných technológií a zariadení 
v novopostavenej výrobnej hale. Investície do hmotného a nehmotného majetku predstavovali 3 
748 tis. €. Celková hodnota dlhodobého hmotného a nehmotného majetku ku koncu roka 2017 je 
€ 56 688 tis. €.   
Hodnota dlhodobého finančného majetku predstavuje ku koncu roka 52 604 tis. € (v roku 2016 
47 075 tis. €). Medziročný nárast za rok 2017 vo výške 5 529 tis. € predstavuje výnosový úrok 
z istiny už poskytnutých pôžičiek zo skupiny Cloetta. 
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3. Sociálna a personálna politika 
 
Rok 2017 v oblasti personálnej práce predstavoval aktivity pri nábore pracovníkov najmä v rámci 
oddelení výroby a stabilizácie počtu výrobných pracovníkov na jednotlivých výrobných 
oddeleniach v súlade so stratégiou spoločnosti. 
Ku koncu roka 2017 mala spoločnosť v evidencii 745 zamestnancov. Prevažnú časť 
zamestnancov tvoria ženy, a to až 66,9%. Z celkového počtu pracovníkov 20 % zamestnancov 
patrí k tzv. THP pracovníkom. 
Nasledujúci graf zobrazuje vývoj počtu zamestnancov spoločnosti od jej vzniku po súčasnosť. 

 

 
 
 

 
Ďalší graf ilustruje vekovú štruktúru zamestnancov ku koncu roku 2017.
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Vzdelávanie 
Spoločnosť realizovala v roku 2017 množstvo vzdelávacích aktivít v oblasti všeobecného 
i špecifického vzdelávania, a to interne alebo v spolupráci s tretími stranami. Pomocou školení 
boli posilňované kompetencie potrebné pre obsluhu existujúcich výrobných liniek a technológií. 
Vzdelávacie aktivity boli zamerané na nových aj existujúcich zamestnancov, zúčastnili sa ich aj 
celé tímy špecialistov. Spoločnosť realizovala vzdelávacie aktivity zamerané na posilnenie 
zručností a kompetencií stredného manažmentu. Cieľom realizácie vzdelávacích aktivít je 
podporiť plnenie stratégie spoločnosti, najmä v oblasti programu Lean 2020. 

Sociálna starostlivosť o zamestnancov 
Spoločnosť poskytuje svojim zamestnancom možnosť využívať služby zamerané na podporu 
zdravého životného štýlu a regenerácie po pracovnom výkone. K tradícií už patrí organizovanie 
akcií pre zamestnancov a ich rodiny. 

Odmeňovanie 
Zamestnanci spoločnosti sú rozdelení do troch skupín – R zamestnanci, THP zamestnanci 
a manažment spoločnosti. R zamestnanci sú zaradení do tarifného systému, ktorý bol v priebehu 
roka 2017 aktualizovaný tak, aby odrážal aktuálnu náročnosť a požiadavky jednotlivých 
pracovných pozícií. Okrem základnej zložky mzdy vypláca spoločnosť svojim zamestnancom aj 
pohyblivú zložku, ktorej periodicita je u R zamestnancov mesačná, u THP zamestnancov 
štvrťročná a u manažmentu ročná. V roku 2017 bola všetkým zamestnancom spoločnosti 
vyplatená aj vianočná odmena vo výške 5% z ročnej hrubej mzdy. V roku 2017 sa zaviedol 
dochádzkový príspevok pre zamestnancov. 

4. Stratégie spoločnosti 
 
Našim dlhodobým cieľom je stať sa silnejšou, efektívnejšou a ziskovejšou spoločnosťou. Na 
efektívne dosiahnutie nášho spoločného cieľa máme 3 kľúčové stratégie: 
 Zameranie na vyššiu ziskovosť a rast objemu výroby, t.z. byť otvorený k potrebám 

zákazníkov a pochopiť, čo budú zákazníci žiadať v budúcnosti, nám pomôže rásť 
s časovým predstihom.  

 Zameranie na znižovanie prevádzkových nákladov, t.z., aby sme zostali na vrchole, 
snažíme sa znižovať náklady prostredníctvom programu Lean 2020 

 Zameranie na rozvoj zamestnancov, t.z. k dosiahnutiu nášho cieľa byť jednotkou na 
všetkých našich trhoch potrebujeme špecializovaných a kvalifikovaných zamestnancov. 
 

Žiť s našimi hodnotami je časť našich stratégií a obchodného úspechu. 
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5. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky 

 
Po 31. Decembri 2017 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie 
v účtovnej závierke za rok 2017. 

 

6. Iné dôležité informácie o spoločnosti 
 

Informácie o konsolidovanom celku 
Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Cloetta Holland B.V. 
so sídlom Hoevestein 26, 4900 AB, Oosterhout, Holandsko, ktorá je súčasťou konsolidovanej 
účtovnej závierky skupiny Cloetta. Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje spoločnosť 
Cloetta AB, Brogatan 7, Malmo, Švédsko. Tieto konsolidované účtovné závierky možno dostať 
priamo v sídle uvedených spoločností. 

Účasť v iných spoločnostiach 
Spoločnosť Cloetta Slovakia s.r.o. nie je spoločníkom, respektíve nevlastní podiely v žiadnej inej 
slovenskej, ani zahraničnej obchodnej spoločnosti a nemá organizačnú zložku v zahraničí. 
Spoločnosť počas roka 2017 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely. 

Výskum a vývoj 
Spoločnosť počas roka 2017 vykonávala prostredníctvom interného vývojového oddelenia 
(Innovation) aktivity v oblasti vedy a výskumu zamerané najmä na podporu vývoja nových 
projektov v rámci koncernu Cloetta. Náklady pozostávali predovšetkým zo mzdových nákladov, 
nákladov na testovanie a harmonizáciu používaných surovín a obalového materiálu nových 
aj existujúcich výrobkov. Všetky náklady spojené s interným oddelením výskumu a vývoja znáša 
materská spoločnosť. 

Vplyv na životné prostredie 
Prevádzka spoločnosti v súčasnosti nepredstavuje významné riziká pre životné prostredie. 
Vedenie spoločnosti priebežne monitoruje dopad výroby na životné prostredie. 
 

7. Prílohy 
 Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017 
 Účtovná závierka k 31.12.2017 
 Správa audítora o overení súladu výročnej správy za rok 2017 
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