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1. Úvod
Automobilový priemysel je významným priemyselným sektorom hospodárstva SR,
ktorého produkcia tvorí cca 30 % celkovej priemyselnej produkcie na Slovensku.
Nasledujúci sumárny pohľad na pilier slovenského automobilového priemyslu
vychádza z dostupných informácií o viac ako 300 firmách nachádzajúcich sa na
portáloch www.ipdap.sk, www.okba.sk a www.finstat.sk a ktoré sú spracované na
základe voľne dostupných finančných informácií z Registra účtovných závierok,
prevádzkovaným MF SR na www.registeruz.sk. Jeho cieľom nie je vytvoriť exaktné
štatistické analýzy, ale na vybraných ukazovateľoch reprezentačnej vzorky dát
poukázať na niektoré ukazovatele a trendy v tomto odvetví, ktoré môžu byť
zaujímavé pre odbornú, ale aj laickú verejnosť.
Rovnaký pohľad na automobilový priemysel sme spracovali v tomto formáte aj
v predchádzajúcich rokoch a našou ambíciou je v tejto tradícii pokračovať aj v ďalšich
rokoch, tak aby sme dlhodobo podchytili hlavné trendy vo vývoji odvetvia.
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2. Vývoj priemyselnej produkcie
Na Slovensku v súčasnosti pôsobia tri svetové automobilky: Volkswagen (Bratislava),
PSA Peugeot Citroën (Trnava) a KIA Motors (Žilina). Príchodom týchto automobiliek
na Slovensko sa otvorili príležitosti mnohým podnikateľským subjektom takmer vo
všetkých odvetviach a ktoré sa postupne stali dodávateľmi automobilového
priemyslu. Dodávatelia automobilového priemyslu sú taktiež značnými prispievateľmi
k tvorbe celkovej priemyselnej výroby na Slovensku a k tvorbe zamestnanosti
obyvateľstva SR. Ako možno vidieť z nasledujúceho grafu, výroba motorových
vozidiel

predstavuje

významnú časť z celkovej priemyselnej produkcie SR a to až

30 %. Medziročne sme zaznamenali v produkcii nárast, ktorý je pravdepodobne
zapríčinený medziročným nárastom produkcie automobilov (viď Obr. č. 2).
Obr. č.1: Porovnanie celkovej priemyselnej produkcie a produkcie automobilov

Zdroj: ŠÚ SR, vlastné spracovanie
Pozn.: ekonomická činnosť „Výroba motorových vozidiel“ zahŕňa výrobu motorových vozidiel, výrobu
karosérií pre motorové vozidlá, výrobu návesov a prívesov, výrobu dielov a príslušenstva pre
motorové vozidlá, výrobu elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá a výrobu
ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá

Automobilky Volkswagen, KIA a PCA vyrobili na Slovensku v roku 2015 spolu
1 038 503 kusov automobilov, čo predstavuje medziročný nárast produkcie o 65
853 automobilov (+6,77 %). Prvý krát v histórii bolo vyrobených na Slovensku viac
ako 1 000 000 kusov automobilov za rok. Najviac automobilov ako v roku 2014, tak aj
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v roku 2015 vyrobil opäť Volkswagen, a to konkrétne 397 458 kusov, čo v porovnaní
s rokom 2014 predstavuje medziročný nárast o 2 983 kusov. Prvé miesto vo výrobe
automobilov si Volkswagen pripísal aj v roku 2013 a 2012, avšak v roku 2011 bola
najväčším producentom automobilov na Slovensku spoločnosť KIA Motors Slovakia.
V roku 2015 všetky automobilky zaznamenali vo výrobe automobilov medziročný
nárast, čo možno vidieť aj z nasledujúceho grafu.
Obr. č. 2: Porovnanie výroby automobilov v SR za posledných 5 rokov
(v kusoch)

Zdroj: výrobné a tlačové správy jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie

2.1 Volkswagen Slovakia, a.s.
Spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s. pôsobí na slovenskom trhu už vyše 20 rokov
a závody spoločnosti sú umiestnené v lokalitách Bratislava, Martin a Košice. Za toto
obdobie vyrobil Volkswagen Slovakia viac ako tri milióny áut a v súčasnosti

je

Volkswagen Slovakia jediným automobilovým závodom na svete vyrábajúcim vozidlá
piatich značiek pod jednou strechou. Volkswagen Slovakia je najväčším a najdlhšie
produkujúcim výrobcom automobilov a jedným z najväčších zamestnávateľov na
Slovensku. V spoločnosti VW Slovakia pracuje približne 10 800 zamestnancov.
Sériová výroba automobilov Volkswagen začala 14. februára 1992 a prvými modelmi
vyrábanými na Slovensku boli Volkswagen Passat Varian 3. generácie a v tom čase
sa za jeden deň vyrobilo 15 vozidiel. V máji 2007 spoločnosť prekročila dvojmilióntu
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hranicu vyrobených vozidiel. Viac ako 99 % produkcie smeruje na vývoz do 148
krajín sveta, pričom najväčšími exportnými trhmi sú krajiny Európskej únie, Čína,
USA a Rusko.
Tržby spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. boli v roku 2015 vo výške 7 227 454 tis.
EUR a v porovnaní s rokom 2014 zaznamenávajú medziročný nárast o 17,1 %.
Medziročný nárast tržieb nastal po 2 rokoch medziročného poklesu v tržbách za
sebou v rokoch 2013 a 2014.
Obr. č.3: Vývoj tržieb spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. za posledných 6 rokov

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie

Zisk spoločnosti Volkswagen Slovakia, s.r.o. za rok 2015 bol na úrovni 127 459 tis.
EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 3 %.
Obr. č.4: Čistý zisk spoločnosti Volkswagen Slovakia, s.r.o. za posledných 6 rokov

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie
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2.2 Kia Motors Slovakia, s.r.o.
Kia Motors Slovakia, s.r.o. so sídlom pri Žiline je výrobný závod kórejskej
automobilovej spoločnosti. Spoločnosť na slovenskom trhu pôsobí od roku 2004
a sériová výroba automobilov bola spustená v decembri 2006. Za obdobie od roku
2006 do roku 2015 spoločnosť Kia Motors Slovakia vyrobila vyše 2 200 000 vozidiel
a v súčasnosti spoločnosť zamestnáva približne 3 800 zamestnancov.
Tržby spoločnosti Kia Motors Slovakia boli v roku 2015 vo výške 5 073 403 tis. EUR,
čo predstavuje medziročný nárast o 11 %. V prípade tejto spoločnosti ide už o šiesty
medziročný nárast v tržbách po sebe. Spoločnosť Kia Motors, s.r.o. je tak druhá
najväčšia spoločnosť v automobilovom priemysle z pohľadu vykazovaných tržieb.
Obr. č.5: Vývoj tržieb spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o. za posledných 6 rokov

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie

Spoločnosť Kia Motors Slovakia, s.r.o. dosiahla za rok 2015 zisk po zdanení vo
výške 127 459 tis. EUR, čo predstavuje medziročný pokles o -55 %. Spoločnosť
vykázala prvý krát za sledované obdobie medziročný pokles v čistom zisku.
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Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie

2.3 PCA Slovakia, s.r.o.
Automobilka PCA Slovakia, s.r.o. so sídlom v Trnave existuje od roku 2006 a od
svojho pôsobenia na Slovensku vyrobila vyše 2 000 000 vozidiel. Spoločnosť
v súčasnosti zamestnáva približne 3 500 ľudí.
Tržby spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o. boli v roku 2015 vo výške 2 448 562 tis. EUR,
čo je medziročný nárast o 17 %. PCA Slovakia, s.r.o. zaznamenala v sledovanom
období medziročný rast tržieb aj v rokoch 2012 (19 %), 2012 (13 %). Medziročný
pokles v tržbách spoločnosť PCA Slovakia zaznamenala v rokoch 2010 (-12 %),
2011 (-1 %) a v roku 2014 (-4 %)
Obr. č.7: Tržby spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o. za posledných 6 rokov

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie
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Za rok 2015 automobilka PCA Slovakia, s.r.o. vykázala čistý zisk 26 962 tis. EUR, čo
predstavuje medziročný pokles čistého zisku o -9 %. Ide o tretí medziročný pokles v
čistom zisku po sebe. Za sledované obdobie spoločnosť nevykázala negatívny
výsledok hospodárenia.
Obr. č.8: Čistý zisk spoločnosti PCA Slovakia, a.s. za posledných 6 rokov

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie
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2.4 Rentabilita vlastného kapitálu
Z nižšie uvedeného grafu je zrejmé, že priemerná rentabilita vlastného kapitálu za
rok 2015 sa u „našich“ troch výrobcov automobilov pohybuje na úrovni 15,2 %,
pričom priemerná rentabilita aktív za sledované obdobie je 5,8 %. V porovnaní s
predchádzajúcim rokom, ide o zhoršenie hodnôt ukazovateľov, resp. o zníženie
rentability vzhľadom k vlastnému imaniu. Rentabilita vzhľadom k celkovým aktívam
zostáva nezmenená na úrovni 7,1 %. Tento stav je zapríčinený výrazným
medziročným znížením hodnoty čistého zisku v KIA. Dôležitým ukazovateľom
rentability je aj zisková marža, resp. rentabilita tržieb, ktorá vypovedá o tom, koľko
percent z 1 EUR tržieb zostane vo forme čistého zisku. V prípade našich troch
automobiliek bola za sledované obdobie priemerná zisková marža vypočítaná na
úrovni 2,4 %, čo znamená, že z celkových tržieb v priemere zostalo automobilkám vo
forme čistého zisku len 2,4 %.
Obr. č.9: Súhrnné priemerné finančné ukazovatele spoločností VW, Kia a PCA

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie
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3. Aký je prínos automobilového priemyslu pre slovenskú
ekonomiku ?
Ako už bolo v úvode spomenuté, automobilový priemysel je významným odvetvím,
často považovaný za kľúčový sektor nášho priemyslu. Z celkovej priemyselnej
produkcie tvorí výroba motorových vozidiel až 30 %. Silnou stránkou tohto priemyslu
nie sú len Volkswagen, Kia a PCA, ale aj ich dodávateľská sieť. V súčasnosti celkový
počet významných, či menej významných priamych dodávateľov (klasifikovaných
podľa typu siete ako Tier1, Tier2, Tier3) slovenského automobilového priemyslu
257 podnikateľských subjektov a

predstavuje

61 podnikateľských subjektov

evidovaných ako nepriamych dodávateľov (Iní) podľa údajov na IPDAP a OKBA
portáloch. (Poznámka: tento stav bol k mesiacu október 2016).
Obr. č.10: Mapa koncentrácie dodávateľov automobilového priemyslu v SR

Zdroj: www.okba.sk
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- 12 Obr. č.11: Stav zamestnanosti v automobilovom priemysle (ku koncu roka 2015)

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie

Zaujímavý pohľad je aj cez počty dodávateľov podľa prevažujúceho odvetvia. Najviac
dodávateľov automobilového priemyslu pôsobí v automobilovom priemysle. Je ich až
92. Ďalších 57 dodávateľov pôsobí v hutníckom priemysle, 38 dodávateľov je
kategorizovaných do chemického priemyslu, 23 do strojárskeho, 21 dodávateľov do
elektrotechnického priemyslu a 87 dodávateľov je kategorizovaných do ostatných
odvetví priemyslu.
Obr. č.12: Počty dodávateľov podľa odvetví

- 13 Zdroj: Okba.sk, vlastné spracovanie
Obr. č.13: Tržby podľa odvetví za rok 2015

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie

Keďže najviac dodávateľov pôsobí primárne v automobilovom odvetví, táto časť
firiem vyprodukovala v roku 2015 aj najviac tržieb. Súčet tržieb dodávateľov
klasifikovaných primárne do automobilového priemyslu bol takmer 10 766 403 tis.
EUR, čo predstavuje 52 % z celkovej hodnoty tržieb za rok 2015 všetkých
dodávateľov automobilového priemyslu.
Obr. č.14: Počet firiem podľa typu dodávateľa

Zdroj: www.okba.sk, vlastné spracovanie
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Podľa typu dodávateľa evidujeme na portáloch v kategórií Tier-1 v súčasnosti 59
dodávateľov, v kategórií Tier-2 je 101 dodávateľov a v kategórií Tier-3 je evidovaných
97 dodávateľov.

Ako nepriamych dodávateľov (Iní)

bolo

zaevidovaných 61

podnikateľských subjektov. Treba však zdôrazniť, ešte z celkových 339 dodávateľov
automobilového priemyslu ešte 21 spoločností doteraz nezverejnilo svoje výsledky
hospodárenia za rok 2015. Ide prevažne o spoločnosti, ktorých účtovné obdobie nie
je totožné s kalendárnym rokom.
Medzi

kľúčových

dodávateľov

automobilového

priemyslu

môžeme

zaradiť

spoločnosti ako Continental, Mobis Slovakia, INA, SAS Automotive, Faurecia
Slovakia, Getrag FORD Transmissions Slovakia, Halla Visteon Slovakia, Delphi
Slovensko, Donghee Slovakia, Eissmann Automotive a mnohých ďalších.

Obr. č.15: Vývoj tržieb u dodávateľov automobilového priemyslu podľa typu dodávateľa

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie

Na základe vyššie uvedeného grafu je možné vidieť, aké vysoké tržby generujú
dodávatelia automobilového priemyslu. V roku 2015 vybraná vzorka dodávateľov
automobilového priemyslu spolu vygenerovala tržby vo výške 17 113 035 569 EUR,
čo je medziročný nárast o 19,65 %.
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Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie

Zo všetkých dodávateľov automobilového priemyslu dosiahla v roku 2015 najvyššie
tržby spoločnosť U.S. Steel Košice, s.r.o. (z kategórie Tier-1) s tržbami za rok 2015
vo výške 2 079 925 tis. EUR druhé miesto prislúcha dodávateľovi Mobis Slovakia,
s.r.o. (z kategórie Tier-1) s tržbami za rok 2015 vo výške 1 260 731 tis. EUR. Na
treťom mieste sa umiestnila spoločnosť Continental Matador Rubber, s.r.o.
Podotýkame, že niektoré spoločnosti ešte stále nezverejnili hospodárske výsledky za
rok 2015, a preto sa môže stať, že nejaká významná spoločnosť v rebríčku
momentálne nefiguruje.
Obr. č. 17: Dodávatelia s najvyššími čistými ziskami za rok 2015

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie
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V roku 2015 vykázala najvyššiu hodnotu čistého zisku spoločnosť Continental
Matador Rubber, s.r.o. z kategórie Tier-2. Jej čistý zisk za rok 2015 bol vo výške 170
448 tis. EUR. Na druhom mieste je spoločnosť U. S. Steel Košice z kategórie Tier-1 a
čistým ziskom vo výške 43 229 tis. EUR. Na tretej priečke sa umiestnila spoločnosť
Doslo, a.s. z kategórie Iní s čistým ziskom 39 067 tis EUR. Opäť aj v tomto prípade
platí, že rebríček by sa po zverejnení výsledkov zvyšných dodávateľov mohol mierne
pomeniť.

3.1 Kategória dodávateľov typu Tier-1
Z kategórie dodávateľov typu Tier-1 je za rok 2015 zatiaľ evidovaných 44 ziskových
a 15 stratových dodávateľov. Z tejto kategórie však ešte 4 spoločnosti zatiaľ
nezverejnili svoje hospodárske výsledky za rok 2015. Medzi najväčších dodávateľov
typu Tier-1 sa predbežne zaraďujú z pohľadu tržieb spoločnosti ako U.S. Steel
Košice, Mobis Slovakia, Johnson Controls International, Faurecia Slovakia, SAS
Automotive, Magneti Marelli Slovakia, Halla Visteon Slovakia, či GETRAG.
Obr. č. 18: Najväčší dodávatelia z pohľadu dosiahnutých tržieb za rok 2015 (kategória Tier-1)

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie

Najvýznamnejšie pozitívne medziročné zmeny v tržbách zaznamenali dodávatelia
z kategórie Tier-1 ako Slovakia Samwoo Slovakia (+290 %), PPO Dema (+247 %),
DURA Automotive Body & Glass Systems Components (+213 %), či Carcoustics
Slovakia Nováky (+124 %). Naopak, najväčšie medziročné prepady v tržbách
zaznamenali spoločnosti ako SE Bordnetze - Slovakia (-41 %), RF (-17 %), či
spoločnosť Holger Christiansen Production Slovakia (-16 %).

- 17 Obr. č.19: Najvýznamnejšie zmeny z pohľadu dosiahnutých tržieb za rok 2015 (kategória Tier-1)

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie

Nasledujúce súhrnné priemerné ukazovatele sú počítané presne z tej istej vzorky
firiem, z ktorých sa počítal vývoj tržieb podľa typu dodávateľa (Obr. č. 15).
Na základe súhrnných finančných ukazovateľov môžeme konštatovať, že priemerná
hrubá marža u dodávateľov typu Tier-1 činí 17 % až 18 %. To znamená, že
z dosiahnutých tržieb zostane spoločnosti vo forme pridanej hodnoty 17 % až 18 %.
Z údajov za rok 2015 nám priemerná hrubá marža vychádza na úrovni 18 %, čo je
totožná hodnota ako v roku 2014.
Prevádzková marža dáva do pomeru výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
k dosiahnutým tržbám, preto je hodnota tohto ukazovateľa vždy nižšia ako hodnota
hrubej marže. V prípade dodávateľov typu Tier-1 nadobúda priemerná prevádzková
marža za rok 2013 zápornú hodnotu (-3%), pretože súčet strát z hospodárskej
činnosti prevyšuje súčet ziskov. Z údajov získaných za rok 2014 nám prevádzková
marža vychádza na úrovni 4 percent. Prevádzková marža za rok 2015 nám vychádza
na úrovni 4 %, čo je tá istá hodnota ako za rok 2014.
Za rok 2014 nám priemerná rentabilita aktív vychádza na úrovni 4 % a priemerná
rentabilita vlastného kapitálu na úrovni 9 %. Oproti predchádzajúcemu roku nám v
roku 2015 rentabilita aktív narástla o jeden percentuálny bod na úroveň 5 %
a priemerná rentabilita vlastného kapitálu sa nám zvýšilo o 2 percentuálne body na
úroveň 11 %.
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Dodávatelia typu Tier-1 (resp. vybraná vzorka) zamestnávali ku koncu roka 2014
40 870. Na konci roka 2015 to bolo 39 177 čo je pokles o takmer 1 700
zamestnancov. Za rok 2014 pripadá na 1 zamestnanca pridaná hodnota vo výške 39
308 EUR, pričom pridaná hodnota bola takmer dvakrát (1,9) vyššia ako osobné
náklady dodávateľov typu Tier-1 a ich tržby boli vyše 10,7-krát vyššie ako osobné
náklady. Za rok 2015 pripadá na jedného zamestnanca pridaná hodnota vo výške 44
833 EUR, pričom pridaná hodnota bola 1,9-krát vyššia ako osobné náklady a tržby
boli 10,4-krát vyššie ako osobné náklady.
Celková zadĺženosť dodávateľov typu Tier-1 pre rok 2015 vychádza na úrovni 56 %,
pričom za rok 2014 to bolo 55 %.

Zdroj: vlastné spracovanie

3.2 Kategória dodávateľov typu Tier-2
Z kategórie dodávateľov typu Tier-2 bolo v roku 2015 ziskových 77 a stratových.
Medzi najväčších dodávateľov typu Tier-2 z pohľadu dosiahnutých tržieb za rok 2015
sa zaraďujú spoločnosti ako Mecaplast Slovakia, Continental Matador Rubber,
Schaeffler

Kysuce, Schaeffler Skalica, ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia,

SUNGWOO HITECH Slovakia, U-Shin Slovakia, či SEJONG Slovakia.

- 19 Obr. č.20: Najväčší dodávatelia z pohľadu dosiahnutých tržieb za rok 2015 (kategória Tier-2)

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie

Najvýznamnejšie pozitívne medziročné zmeny v tržbách za rok 2015 zaznamenali
dodávatelia z kategórie Tier-2 ako Process Automation Solutions (+437 %), Gnotec
Čadca (+230 %), či SIIX EMS Slovakia (+131 %). Naopak, najväčšie medziročné
prepady v tržbách zaznamenali spoločnosti ako ADTOOL (-100 %), SEWS Slovakia
(-76 %), či TREVES Slovakia (-57 %).
Obr. č.21: Najvýznamnejšie zmeny z pohľadu dosiahnutých tržieb za rok 2015 (kategória Tier-2)

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie

Priemerná hrubá marža u dodávateľov typu Tier-2 činí za rok 2015 cca 24 %, pričom
za rok 2014 bola na úrovni 22 %, čo je lepšie číslo ako v prípade dodávateľov typu
Tier1. Rovnako aj prevádzková marža vykazuje v prípade dodávateľov typu Tier-2
priaznivejšie hodnoty ako v prípade dodávateľov typu Tier-1. Za rok 2015 vychádza
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prevádzková marža na úrovni 7 % (za rok 2014 len 5 %), zatiaľ čo v prípade
dodávateľov typu Tier-1 bola prevádzková marža za roky 2014 a 2015 cca 4 %.

Zdroj: vlastné spracovanie

Ukazovatele rentability vykazujú tiež o niečo priaznivejšie hodnoty ako v prípade
dodávateľov typu Tier-1. Rentabilita aktív vychádza za rok 2015 na úrovni 9 %,
rentabilita vlastného kapitálu vychádza na úrovni 17 % a zisková marža pre rok 2015
vychádza na úrovni 6 %.
Dodávatelia typu Tier-2 (resp. vzorka, s ktorou pracujeme) zamestnávali ku koncu
roka 2014 približne 29 600 zamestnancov. Stav zamestnanosti ku koncu roka 2015
bol 31 114, čo znamená medziročný nárast stavu zamestnanosti o približne 1 500
zamestnancov. Na 1 zamestnanca pripadá pridaná hodnota dosiahnutá za rok 2015
vo výške 38 861 EUR, čo je menej ako v prípade dodávateľov typu Tier-1, ale viac
ako hodnota ukazovateľa za rok 2014.
V prípade ukazovateľa krytia osobných nákladov sú na tom dodávatelia typu Tier-2 o
niečo horšie ako dodávatelia typu Tier-1. Dosiahnuté tržby boli len 7,6-krát vyššie
ako osobné náklady, kdežto v prípade dodávateľov typu Tier-1 boli dosiahnuté tržby
za rok 2015 až 10,4-krat vyššie ako osobné náklady.
Celková zadlženosť dodávateľov typu Tier-2 vychádza pre rok 2015 vo výške 43 %
a pre rok 2014 vo výške 53 %, čo je lepší stav ako v prípade dodávateľov typu Tier-1.
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3.3 Kategória dodávateľov typu Tier-3
Z kategórie dodávateľov typu Tier-3 bolo v roku 2015 ziskových 73 dodávateľov a 24
dodávateľov bolo v strate. Medzi najväčších dodávateľov typu Tier-3 sa zaraďujú
spoločnosti ako Leoni Slowakia, OMNIA KLF, Sapa Profily, PPS Group, MATADOR
Industries, MAR SK, či VEGUM.
Obr. č.22: Najväčší dodávatelia z pohľadu dosiahnutých tržieb za rok 2015 (kategória Tier-3)

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie

Najvýznamnejšie pozitívne medziročné zmeny v tržbách zaznamenali dodávatelia
z kategórie Tier-3 Technické sklo (+450 %), TESTLAB s.r.o. (+219 %), či SCHÜTT
(+202 %). Naopak, najväčšie medziročné prepady v tržbách zaznamenali spoločnosti
ako DEFEND Slovakia (-81 %), KŘIŽÍK GBI (-69 %), či spoločnosť Molex Slovakia (47 %).
Obr. č.23: Najvýznamnejšie zmeny z pohľadu dosiahnutých tržieb za rok 2015 (kategória Tier-3)

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie
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Priemerná hrubá marža u dodávateľov typu Tier-3 za rok 2015 činí 26 % čo je
najlepší výsledok spomedzi všetkých priamych dodávateľov. Priemerná prevádzková
marža je na úrovni 3 %, čo je zas najnižšia hodnota ukazovateľa spomedzi všetkých
troch kategórií dodávateľov.
Za rok 2015 rentabilita aktív aj rentabilita vlastného kapitálu vychádzajú spomedzi
všetkých troch kategórií opäť najnižšie, no nejde o výrazné rozdiely. Za rok 2015
vychádza rentabilita aktív na úrovni 4 %, rentabilita vlastného kapitálu na úrovni 10 %
a zisková marža na úrovni 3 %.

Zdroj: vlastné spracovanie

Vybraná vzorka dodávateľov typu Tier-3 zamestnávala ku koncu roka 2014 približne
10 000 zamestnancov a ku koncu roka 2015 takmer 11 900 zamestnancov, čo
predstavuje

medziročný

nárast

v

stave

zamestnanosti

o

približne

1

900

zamestnancov. Na 1 zamestnanca pripadá pridaná hodnota dosiahnutá za rok 2015
vo výške 24 765 EUR, čo je najmenej v porovnaní s kategóriami Tier-1 a Tier-2.
Krytie osobných nákladov pre rok 2015 vychádza 1,4 a tržby boli 5,3-krát vyššie ako
osobné náklady.
Celková zadĺženosť dodávateľov typu Tier-3 vychádza pre rok 2015 vo výške 58 %
a pre rok 2014 vo výške 54%, čo je stav, ktorý sa podstatne nelíši od ostatných
dvoch skupín dodávateľov.
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4. Automobilový priemysel podľa územných celkov
Pri pohľade na mapu firiem zameraných na automobilový priemysel je vidieť
koncentráciu dodávateľov okolo výrobcov automobiliek a hlavne na západnom
Slovensku.

4.1 Dodávatelia automobilového priemyslu vo VÚC Bratislava
V Bratislavskom kraji pôsobí 72 dodávateľov (plus automobilka Volkswagen)
a z územného hľadiska je Bratislavský kraj sídlom najväčšieho počtu dodávateľov.
Z pohľadu dosiahnutých tržieb za rok 2015 sa medzi najväčšieho dodávateľa
z Bratislavského

kraja

považuje

spoločnosť

JOHNSON

CONTROLS

INTERNATIONAL spol. s r.o. (z kategórie Tier-1), ktorá vykázala tržby za rok 2015
vo výške 624 760 tis. EUR pri čistom zisku 35 545 tis. EUR.

Zdroj: www.okba.sk
Pozn.: tento stav bol v mesiaci október 2016.

Prehľad najväčších dodávateľov podľa tržieb v Bratislavskom kraji:
Prehľad najväčších dodávateľov podľa tržieb v Bratislavskom kraji
Typ
Tržby za
Čistý zisk
Dodávateľ
dodávateľa rok 2015
za rok 2015
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
Tier-1
624 760
35 545
Faurecia Slovakia s.r.o.
Tier-1
611 464
22 543
OMV Slovensko, s.r.o.
Iný
618 143
12 973
Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o.
Tier-2
149 477
11 973
GEFCO SLOVAKIA s.r.o.
Iný
133 176
8 842

Počet
zamestnancov
500
2000
150
150
250
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4.2

Dodávatelia automobilového priemyslu vo VÚC Trnava

V Trnavskom kraji má sídlo 35 dodávateľov (plus automobilka PCA Slovakia), pričom
medzi najväčšieho dodávateľa Trnavského kraja z pohľadu tržieb sa zaraďuje
spoločnosť INA Skalica spol. s.r.o. (z kategórie Tier-2) s tržbami za rok 2015 vo
výške 474 271 tis. EUR a čistom zisku 10 850 tis. EUR. INA Skalica je zároveň aj
najväčším zamestnávateľom spomedzi všetkých dodávateľov v TT kraji a ku koncu
roka 2015 táto spoločnosť zamestnávala vyše 4 700 zamestnancov.

Zdroj: www.okba.sk
Pozn.: tento stav bol v mesiaci október 2016.

Prehľad najväčších dodávateľov podľa tržieb v Trnavskom kraji:
Prehľad najväčších dodávateľov podľa tržieb v Trnavskom kraji
Typ
Tržby za rok
Čistý zisk za
Dodávateľ
dodávateľa
2015
rok 2015
INA SKALICA spol. s r.o.
Tier-2
474 271
10 850
ZF Slovakia, a.s.
Tier-1
382 396
12 009
ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o.
Tier-2
205 244
5 219
Bekaert Slovakia, s.r.o.
Tier-1
108 533
3 924
Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
Tier-1
100 164
2 324

Počet
zamestnancov
4000
2000
100
500
500
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4.3

Dodávatelia automobilového priemyslu vo VÚC Nitra

V Nitrianskom kraji pôsobí 45 dodávateľov, pričom z pohľadu dosiahnutých tržieb sa
za najväčšieho sa považuje Duslo, a.s. z kategórie Iní. Jeho tržby za rok 2015 boli vo
výške 465 109 tis. EUR pri čistom zisku 39 067 tis. EUR. Dodávateľ Duslo, a.s. sa
zároveň zaraďuje medzi významných zamestnávateľov a v súčasnosti zamestnáva
približne 2 000 ľudí.

Zdroj: www.okba.sk
Pozn.: tento stav bol v mesiaci október 2016.

Prehľad najväčších dodávateľov podľa tržieb v Nitrianskom kraji:
Prehľad najväčších dodávateľov podľa tržieb v Nitrianskom kraji
Tržby za rok
Čistý zisk za rok
Dodávateľ
Typ dodávateľa
2015
2015
Duslo, a.s.
Iný
465 109
39 067
ZKW Slovakia s.r.o.
Tier-1
230 628
8 668
MATADOR Automotive Vráble, a.s.
Tier-1
184 294
1 705
OSRAM, a.s.
Tier-2
130 691
3 661
CIKAUTXO SK s.r.o.
Tier-2
68 518
4 533

Počet
zamestnancov
2000
1000
500
1000
500
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4.4

Dodávatelia automobilového priemyslu vo VÚC Trenčín

V Trenčianskom kraji pôsobí 48 dodávateľov, pričom za najväčšieho dodávateľa sa
považuje spoločnosť Continental Matador Rubber, s.r.o. s tržbami za rok 2015 vo
výške 890 611 tis. EUR a čistým ziskom vo výške 170 448 tis. EUR.

Zdroj: www.okba.sk
Pozn.: tento stav bol v mesiaci október 2016.

Prehľad najväčších dodávateľov podľa tržieb v Trenčianskom kraji:
Prehľad najväčších dodávateľov podľa tržieb v Trenčianskom kraji
Tržby za rok
Čistý zisk za
Dodávateľ
Typ dodávateľa
2015
rok 2015
Continental Matador Rubber, s.r.o.
Tier-2
890 611
170 448
Hanon Systems Slovakia s.r.o.
Tier-1
297 014
11 790
TRW Automotive (Slovakia) s. r. o.
Tier-1
228 868
9 258
Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o.
Tier-1
202 642
13 878
LEONI Slovakia, spol. s r. o.
Tier-3
163 784
23 558

Počet
zamestnancov
2 000
500
250
500
2 000

4.5 Dodávatelia automobilového priemyslu vo VÚC Žilina
V Žilinskom kraji pôsobí 54 dodávateľov (plus KIA Motors Slovakia), čím sa tento kraj
zaraďuje

na

druhé

miesto

z hľadiska

územnej

koncentrácie

dodávateľov

automobilového priemyslu. Medzi najväčšieho dodávateľa v Žilinskom kraji sa
považuje spoločnosť Mobis Slovakia s.r.o. s tržbami za rok 2015 vo výške až 1 260
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731 tis. EUR. Táto spoločnosť je zároveň druhou najväčšou z pohľadu dosiahnutých
tržieb spomedzi všetkých dodávateľov automobilového priemyslu (prvý je U.S. Steel).

Zdroj: www.okba.sk
Pozn.: tento stav bol v mesiaci október 2016.

Prehľad najväčších dodávateľov podľa tržieb v Žilinskom kraji:
Prehľad najväčších dodávateľov podľa tržieb v Žilinskom kraji
Tržby za rok
Čistý zisk za rok
Dodávateľ
Typ dodávateľa
2015
2015
Mobis Slovakia s.r.o.
Tier-1
1 260 731
36 555
INA Kysuce, spol. s r.o.
Tier-2
523 569
11 885
SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o.
Tier-2
199 103
3 210
SEJONG Slovakia s.r.o.
Tier-2
184 812
9
DONGHEE Slovakia, s.r.o.
Tier-1
140 496
780

Počet
zamestnancov
1000
4000
500
150
250

4.6 Dodávatelia automobilového priemyslu vo VÚC Banská Bystrica
Z Banskobystrického kraja pochádza 24 dodávateľov a medzi najväčšieho sa
považuje

spoločnosť

Železiarne

Podbrezová,

a.s.

z kategórie

nepriamych

dodávateľov (Iný). Jej tržby za rok 2015 boli vo výške 222 085 tis. EUR pri čistom
zisku vo výške 3 735 tis. EUR. Spoločnosť Železiarne Podbrezová okrem toho patrí
medzi najväčších zamestnávateľov v Banskobystrickom kraji, pričom ku koncu roka
2015 zamestnávala približne takmer 2 000 zamestnancov.
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Zdroj: www.okba.sk
Pozn.: tento stav bol v mesiaci október 2016.

Prehľad najväčších dodávateľov podľa tržieb v Banskobystrickom kraji:
Prehľad najväčších dodávateľov podľa tržieb v Banskobystrickom kraji
Typ
Tržby za rok
Čistý zisk za Počet
Dodávateľ
dodávateľa
2015
rok 2015
zamestnancov
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Iný
222 085
3 735
2 000
Nemak Slovakia s.r.o.
Tier-1
94 945
14 955
500
Sapa Profily a.s.
Tier-3
58 478
625
250
Küster - automobilová technika spol. s r.o.
Tier-1
46 841
4 070
250
PPS Group a. s.
Tier-3
45 157
-4 423
500

4.7 Dodávatelia automobilového priemyslu vo VÚC Prešov
V Prešovskom kraji pôsobí 29 dodávateľov, pričom z pohľadu dosiahnutých tržieb za
rok 2015 sa za najväčšieho sa považuje spoločnosť Lear Corporation Seating
Slovakia s.r.o. so sídlom v Prešove. Táto spoločnosť vykázala za rok 2015 tržby vo
výške 156 589 tis. EUR pri čistom zisku 2 889 tis. EUR.
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Zdroj: www.okba.sk
Pozn.: tento stav bol v mesiaci október 2016.

Prehľad najväčších dodávateľov podľa tržieb v Prešovskom kraji:
Prehľad najväčších dodávateľov podľa tržieb v Prešovskom kraji
Tržby za rok
Čistý zisk za
Dodávateľ
Typ dodávateľa
2015
rok 2015
Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Tier-1
156 589
2 889
KE Prešov Elektrik, s.r.o.
Tier-2
60 919
4 697
CEMM THOME SK, spol. s r.o.
Tier-2
33 277
5 061
TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť
Tier-3
27 797
1 149
Schüle Slovakia, s.r.o.
Tier-2
26 143
1 167

Počet
zamestnancov
500
neznámy
500
500
250

4.8 Dodávatelia automobilového priemyslu vo VÚC Košice
Košický kraj sa zaraďuje na posledné miesto z hľadiska územnej pôsobnosti
dodávateľov automobilového priemyslu, pretože z tohto kraja pochádza len 15
dodávateľov, čo je najmenej zo všetkých krajov. Medzi najväčšieho dodávateľa
z Košického kraja sa považuje jednoznačne spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o.
s tržbami za rok 2015 vo výške 2 079 925 tis. EUR. Spoločnosť sa okrem toho
považuje za najväčšiu (z hľadiska dosiahnutých tržieb) zo všetkých dodávateľov
a zároveň jej patrí status najväčšieho zamestnávateľa zo všetkých dodávateľov
automobilového priemyslu. U. S. Steel Košice, s.r.o. v roku 2015 hospodárila s
čistým ziskom vo výške 43 229 tis. EUR.
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Zdroj: www.okba.sk
Pozn.: tento stav bol v mesiaci október 2016.

Prehľad najväčších dodávateľov podľa tržieb v Košickom kraji:
Prehľad najväčších dodávateľov podľa tržieb v Prešovskom kraji
Typ
Tržby za rok
Čistý zisk za
Dodávateľ
dodávateľa 2015
rok 2015
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Tier-1
2 079 925
43 229
Magneti Marelli Slovakia, s.r.o.
Tier-1
376 236
-7 401
GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o.
Tier-1
246 896
11 130
U-Shin Slovakia s. r. o.
Tier-2
194 615
-14 870
Yazaki Wiring Technologies Slovakia s.r.o.
Tier-1
112 801
-7 857

Počet
zamestnancov
10 000
500
500
1000
3000
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5. Záver
Účelom tejto analýzy bolo poskytnúť ucelený pohľad
Slovenskej republiky s použitím dostupných
subdodávateľov.

na automobilový priemysel

dát o výrobcoch automobilov a ich

Pre detailnejšie informácie doporučujeme

www.ipdap.sk, www.okba.sk a www.finstat.sk

navštíviť portály

kde je možné nájsť

aj detailnejšie

informácie. Materiál nenahradzuje oficiálne a exaktné štatistické prehľady od ktorých
sa môže v niektorých sumárnych ukazovateľoch odlišovať. Hlavný prínos vidíme
v použití rozdielnych zdrojov vrátane „Open Dát“ štátu pri zachytení trendov v tomto
kľúčovom odvetví Slovenska, poskytnúť informácie užitočné tak pre domácich ako aj
zahraničných záujemcov o podnikanie v tomto priemysle ako príklad aplikovania
princípov G2B.
Veríme, že toto vydanie bude prínosom v čase, keď finišujú jednania so štvrtým
výrobcom automobilov a s jeho príchodom môže dojsť k ďalšiemu dynamickému
rozvoju dodávateľskej siete.

