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1.

Úvod
OL KA
31 561 870, zapísaná v

Rajec, Slovenská republika,
aplatnom znení
2016 do

v
31.12.2016.
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2.

Správa o podnik

2.1

Organiza

2.2

Výrobné výsledky
2.2.1

o stave jej majetku, inctve

Výroba a predaj

V roku 2016 dosiahol objem výroby celkom 403.732 ton
plán na rok 2016 o
tisíc ton. Podobný trend sme zaznamenali aj v expedícii, kde sa nám v roku
viac ako 42 tisíc ton. Danými
viac ako 10%.
predaja je vykreslený v nasledujúcich grafoch:
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387967

406433

403732
358897 366842

Vývoj predaja

ivých frakcií
Podobne ako v posledných rokoch bol pomer výroby v prospech jemných frakcií v rozmedzí 0-4mm.
V roku 2016 sa celkový podiel jemných frakcií
dchádzajúcim rokom.

DOLKAM ROK 2016 Hutníctvo
Sklo
Stavebníctvo
Cesty

Interco

V roku 2016 sme v
sústredila na
é rezy E518 a E505. Pre výrobu hrubých frakcií
li na ažobnom reze E486.
výroby sme v priebehu roku 2016 vykonali spolu 29 clonových odstre
ošlo k rozpojeniu 423 tisíc ton rúbaniny.
Pri nakládke rúbaniny sme

vne hydraulické rýpadlo DH621, ktoré

kolesovým
om
hlavne elektrické rýpadlo E303, aby bola v
ažobného rezu. V
vykonávaní skrývkových prác,
s použitím hydraulického rýpadla DH411 s pomocou pásového buldozéra T130 s výnimkou nákladných
vozidiel na odvoz skrývky, ktoré sme riešili dodáva
.
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Podobne ako v
lome boli v rozmedzí 500-800 metrov zo spodných
1050-1250 metrov z

.

Aj v roku 2016 sa
v roku 2016 sme vyexpedovali celkom 54 ucelených vlakov s celkovým
objemom 88.010 ton oboch frakcií 0/4mm a 8/32mm
roku o takmer 22,7%.
.

2.2.2

Kvalita výrobkov

Na kvalitu výroby a kontrolu kvality hotových výrobkov kladieme stabilne vysoký dôraz. Kontrola kvakontrole chemického zlo
vo vykonávaní sitových rozborov jednotlivých frakcií.
Chemické analýzy sa

vieme skoro presne predpoklalntrolujeme proces výroby ako aj hotové výrobky pravidelným odoberaním vzoriek kameniva
a vykonávaním sitových a chemických rozborov.
Výsledkom kontroly kvality je platný certifikát vnútropodnikovej kontroly 1301-CPD-0117 vydaný
Technickým a
ústavom stavebným v Bratislave
amenivo do betónu,
do malty, do nestmelených a
stve a pri výstavbe ciest, do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch. Na
základe certifikátu sú následne vystavované vyhlásenia o
a-2mm, 0-4mm, 4-8mm a 8-16mm.
Na základe
2008, kt
vembra 2016

auditom konajúcim sa v termíne 9. noPri realizácii kontrolného auditu bolo vydaných celkom 5
pre cielené uspokojovanie pov neposled.

trieb zákazní
nom rade aj

2.3

rozvoj výrobného procesu
2.3.1

tav zamestnancov, mzdové prostriedky, priemerné mzdy,
,

práca

V priebehu roku 2016
nancov.
2016

pracovnom pomere 29 zamestne v dvojzmennej prevádzke. Pre pocelkovým
trvaním cca. 3 mesiacov. V rámci výroby frakcie 0/2mm sme podobne ako v predchádzajúcom období
ku terciálneho drvenia a triedenia v trojzmennej prevádzke. Výsledkom preE518 a
tívny vplyv na elimináciu procesu su

o malo pozi-

V roku 2016 bolo na mzdy vyplatených spolu 486 tis. EUR
51 tis EUR predstavovali zákonné sociálne náklady na mzdy.
a. V roku 2016 vzrástli platy pracovníkov v jednotlivých mzdových triedach
o 3,5%.
m v roku 2016 podarilo u
úrovni.

2.3.2

reprodukcia základných prostriedkov

á
a tým plnenia potrieb zákazníkov a plynulosti výroby. Hlavným nástrojom je vykonávanie preventívnej
notlivých technologických zariadení
a
zmysle systému riadenia kvality. V roku 2016 sa hlavná
6

venovala sekundárnemu a
horáku ako aj rozvodom vykurovacieho média.

a

enia, samotnému

tiam
kolesových naklad

ulických rýpadiel.
an

na

v roku
. Dôvodom bolo
presný rozbor opotrebovania sitových plôch
podiel opráv sa vykonal v predchádzajúcom období.

2016 dosiahla 73 tisíc EUR,

Vplyvom rozsiahlych investícii z predchádzajúceho obdobia a
roku 2016 hodnotu
veným plánom na rok 2016.
V

bolo takmer v súlade so stano-

6 sme aj v

tým

stanovené do konca prvej polovice roku 2017. Celkové náklady spojené s
roku 2016
dosiahli 33.150,- EUR v
odvoz skrývkových hmôt, ako aj náklaLesného fondu a

2.3.3

Hospodárenie s palivami, energiou a pohonnými hmotami

m hlavným energetickým zdrojom výroby je elektrická energia, ktorú
ológiu výroby a pre nakladanie suroviny do dopravných prostriedkov elektrickými rýpadlami. Pre celkový proces výroby sme v roku 2016 na technologických linkách drvenia a triedenia spotrebovali celkovo
2.090 tis. kWh v celkovej hodnote 209 tis. EUR. Pri spotrebe elektrickej energie sa nám oproti predto o zhruba 2% a vhodnými úpravami
technológie a optimalizáciou výroby a
energie o
porovnaní s
hodnote 28 tisíc
EUR.
Priemerná spotreba elektrickej energie v roku 2016 na technologickej linke CPP1 dosiahla 3,64 kWh/t
a na technologickej linke terciálneho drvenia a triedenia CPP2 dosiahla hodnotu 3,0
predstavovalo spomínaný pokles oproti predchádzajúcemu roku o 12,3% a v porovnaní s plánom na rok
2016 dokonca pokles o takmer 19%.
Pri terciálnom spracovaní frakcie 0-4mm sa okrem spotreby elektrickej energie významnou mierou na
nákladoch podie
. V roku 2016 sme realizovali prechod zo s
Problematickým bola najmä kvalita dodávaných olejov ako aj
technológii a priaznivým poveternostným podmienkam
podarilo
Spotreba motorovej nafty pre pokrytie potrieb strojných zariadení dosiahla v roku 2016 celkom 69.886
litrov v celkovej hodnote 75tis. EUR.

2.3.4
zmysle platných predzmysle dodr
sti
elek
kládky vagónov.
ilý
externý pracovník.
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V priebehu roka sú pracovní
zásad prvej pomoci
pracovník BOZP a

z predpisov BOZP a s nimi súvisiacich predpisov a

a zo

.

V
sti práce sa komplexne staráme o
ochranných pracovných pomôcok pre svojich zamestnancov.
aj v roku 2016. V roku 2016
sme v
panel s

31.12.2016 sme evidovali 4.775 dní bez úrazu.

2.3.5

ostredie

orgánmi Slovenskej republiky
právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie.

relevantných

2.4
2.4.1

Výkony, náklady a zisk

Na základe dosiahnutej výroby v roku 2016 v objeme 403.732 ton a následnom predaji
405.120 ton

celkové výnosy
celkové náklady
pred zdanením
po zdanení

2.4.2

Skut. 2016
2.600 tis. EUR
2.202 tis. EUR
398 tis. EUR
311 tis. EUR

Plán 2016
2.226 tis. EUR
1.966 tis. EUR
260 tis. EUR
202 tis. EUR

Skut. 2015
2.414 tis. EUR
2.265 tis. EUR
149 tis. EUR
111 tis. EUR

Materiálové náklady

Náklady na náhradné diely, el. energiu, trhaviny, pohonné hmoty, opravy a prepravné vrátane odpisov
dosiahli v roku 2016 spolu 2.050 tis. EUR. V porovnaní s plánom na rok 2016
stanovený plán o 84 tisíc EUR,
výrobou
a
zmenami v
.

SPOTREBA ND
SPOTR.OST.MAT.
TRHAVINY
NAFTA

ELEKTRIKA
OPRAVY
PREPRAVNE TL
PREPRAVNE STANICA
MZDY

DANE A POPLATKY
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2.4.3

Zásoby hotových výrobkov

6 bola vykonaná inventarizácia zásob hotových výrobko
hotových výrobkov na skládkach 26.274,23
99.094,38 EUR.
Na základe zistených

tony
0-4 mm

7.121,50

0-4 mm II.

0,00

4-8 mm

3.422,70

8-16 mm

1.947,77

16-32 mm

2.925,98

8-32 mm

3.144,42

40-90mm

77,38

0-2 mm

7.149,66

2-4 mm

484,82

spolu

26.274,23 ton
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3.

ctve
nemala náklady

oblasti výskumu a vývoja.

V roku 2016
§ 22 zákona o

v tomto období
ctve.
v

Na základe predaja a
roku 2016
hospodársky výsledok, ktorý pred zdanením predstavoval 398.226 EUR, z
voval odv
- 12524
.
Predstavenstvo
v
rozdelenie
zisku za rok 2016
56.000 EUR do sociálneho fondu a
Rozdelenie zisku priamo súvisí s
o zámeru a plánovaných aktivít

ny
99.268 EUR predsta-

jedinú alternatívu návrhu na
311.482 EUR. Tento návrh ráta s pridelením
255.482 EUR, bude poukázaný na
.
2016 a
re rok 2017.

udalosti osobitného významu
.
a metódach riadenia rizík

vných typov
ipriebehu roka 2016 nemala poskytnuté

kám, rizikám likvidity a
úvery.
stagnáciou odvetví, v ktorých pôsobia zákazníci
také výsledky ako v roku 2016 a budeme
klady adekvátne k dosiahnutým výnosom.
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.P

há-

4.

Vyhlásenie o správe a riadení

4.1

Kódex o riadení spolo nosti a informácie o odchýlkach od kódexu o
S
sa prihlásila k plneniu a
Kódexu správy a riadenia spolo
ností na Slovensku, ktorý je zverejnený na webovom sídle www.dolkam.sk v
Informácie o odchýlkach od tohto kódexu sú predmetom Vyhlásenia o
ásad Kódexu správy a
www.dolkam.sk v
.

4.2

Významné informácie o metódach riadenia, opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia
rizík
Informácie o
sku
Informácie o
sídle spo

Kódex správy a
súlade s týmto kódexom.

í na Sloven-

www.dolkam.sk v
o

kvality EN ISO 9001 : 2008, ktorý sa
tovne podarilo
auditom konajúcim sa v termíne 9. novembra 2016
TÜ
kov s
v
Tento certifikát je dostupný v sídle spolo nosti.

opäí-

Výsledkom kontroly kvality je platný certifikát vnútropodnikovej kontroly 1301-CPD-0117 vydaný
Technickým a
Bratislave,
ónu,
do malty, nestmelených a
a pri výstavbe ciest, do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch. Na
základe certifikátu sú následne vystavované vyhlásenia o
kcie 0 2 mm, 0 4 mm, 4 8 mm a 8 16 mm.
Základom hlavných systémov riadenia vnútornej kontroly a
ávierke
jednotlivých zasadnutiach sa vyhodnocujú úlohy vyplývajúce z uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, prerokúvajú sa aktuálne problémy
a prijímajú sa uznesenia k
náva kontrolnú funkciu a
ávu o
4.3

Informácie o

kcionárov
mu zvere-

né Obchodným zákonníkom
v
Riadne valné zhronstvo najmenej raz za rok a to v lehote do 3 mesiacov od zostavenia riadnej
oV roku 2016
jedenkrát. Akcionári na
akcionárske práva. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy
Akcionár je najmä oprávnený

a

oHlasovacie práva

m návrhy.
11

nie sú obmedzené.

nrozdelenie. Akcionár alebo ak-

anie
ráva akcionára alebo akcionárov, ktorých menovitá hodnota dosahuje
najmenej 5% základného imania, sú uvedené napr. v § 182 Obchodného zákonníka.

4.4

Informácie o

o

ich výborov
Informácie o

dným zákonníkom
Predstavenstvo
platných do 08.06.2016 malo predstavenstvo
do 08.06.2016 pia

síce:
eda predstavenstva

va

a

malo
a síce:
eda predstavenstva

I
Ing. Milan Schuller
i
ojich zasadnutí.
dozorná rada s výnimkou predsedu dozornej rady vyO
Dozorná rada mala v roku 2016

enov:

Ing. Ondrej Popluhár

doc. Ing. Vladimír Krá
ala v roku 2016

4.5

l

Pravidlá upravujúce vymenovanie a

výbory.

predstavenstva

V súlade s § 187 ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka a
lávaní
redstavenstva
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o-

o
jmä:
a) zvoláva valné zhro
b)
c)

t-

sti,
ezervného fondu,
je a odvoláva prokúru,

d)
e)
f)

enie najmä:
i. návrhy na doplnenia a zmeny stanov,
ii.
hopisov,
iii. riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu
iv.
alebo návrh na úhradu straty.

vydanie prioritných a

ôsobu vyplatenia dividend

g)
o

l-

nú správu a správu
a-

o

správy správu o

stave jej majetku.
nstva.
euob-

ných stan
ov.
sahujú osobitnú úpravu o

s

4.6
akcionárov a musí sa o
skytnutý na nahliadnutie v

o. Ak sa doplnednom registri, je predstavenstvo povinné

é

4.7

Údaje o

, prevodite

2016
28.253 kusov
akcií
cie 33,193919 EUR.
bola obmedzená.
Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

827,793507 EUR a rozdelené na
zaknihovanej podobe, s nominálnou hodnotou jednej akekobmedzeniam hlasovacích

práv.

4.8

majitelia cenných papierov s osobitnými
právami kontroly
V roku 2016
§

zmysle
z.:
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JOMA, spol. s r.o.
y schody a.s.

o

4.9

j) zákona o
ancami, na ktorých základe sa im má p
áprevzatie.
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6.

Ú

2016
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