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INTERAUDIT Groupo s.r.o.
ilen skupiny NEXIA INTERNATIONAL

Sprdv a nezdvis li h o u udftor a
pre akciondrov spoloinosti CHEMOLAK, u, s.

Uskutolnili sme audit pripojenlich konsolidovanlich finandn;y'ch Wkazov zostayenich podl'a

Medzin6rodnlch Standardov pre finanlnd r"y'kaznictvo (IFRS) spolodnosti CHEMOLAK, a., s., Smolenice ajej

dcdrskych spolodnosti, k1or6 obsahuje nasledovnd konsolidovand finandn€ \.ikazy : Konsolidovan6 suvahu,

Konsolidovan! vlkaz komplexndho v,-lsledku, Konsolidovanj vykaz zmien vo vlastnom imani, Konsolidovan!
yykaz peiaZnich tokov a Pom6mky ku konsolidovanly'm finandnym vy'kazom za rok, ktony' sa skondil 31.12.2011.

Vedenie spololnosti je zodpovednd za zostavenie a objektlvnu prezenteciu qichto konsolidovanich

finandnl/ch vykazov. T6to zodpovednost' zahffia n6vrh, implement6ciu a zachov6vanie intemich kontrol

relevantnlich pre pripraw a objektivnu prezentiiciu konsolidovanych finandnych rnfkazov, ktord neobsahuji

qy'znamn6 nespr6vnosti.

Na5ou zodpovednosfou je vy'jadrit' ndzor na tieto konsolidovane finandne v.jkazy na z6klade nri5ho auditu.

Audit sme uskutodnili v srilade s Medzindrodnlmi auditorskjmi Standardami. Podfa rychto Standardov mdme

dodrZiavat' etickd poZiadavky, napliinovat' a rykonat' audit tak, aby sme ziskali primerand uistenie, Ze

konsolidovand finandnd r"_ikazy neobsahuje vlznamnd nesprdvnosti.

Auditovali sme individudlne ridtovne ziivierky spolodnosti Chemolak, a. s. a IBA Chemolak, s. r. o. Uttovnd

ziivierky spolodnosti Chemolak Trade, spol. sr. o., Chemolak Secent, spol. s r. o., Realchem Praha, s. r. o.

a pridruZen6 spolodnost' Bioenergo - Komplex, s. r. o. neboli auditovane, preto sme sa nemohli uistif o

ich aktivach, ztty'iizkoch, v,.inosoch a n6kladoch. Spolodnost' Chemolak Mukadevo, spol. s r. o. je v livkvidricii a

nebola zahrnute do konsolid6cie.

Sme presveddeni, Ze audftorskd dOkazy, ktord sme ziskali, poskytujri dostatoend a vhodnd vychodisko pre

niis nAzor.

Podl'a nridho ndzoru, \yplivajtceho z nii5ho auditu , okem pripadndho vplyvu individu6lnych fdtovnych

z6vierok vySSie uvedenjch dcdrskych spolodnosti, ktord neboli auditovand, konsolidovan€ finandnd vlkazy

posk)'tuj ri

pravdivi a objektivny pohl'ad

na finandni situeciu spoloanosti k 3 1. decembru 201 l. Vysledky jej hospodiirenia a peiazne toky za rok, ktoqt sa

skondil k uvedendmu diitumu, s[ v sflade so Ziikonom o Udtovnictve.

Bez toho, aby to ovplyvnilo n63 n6zor, upozoriujeme, Ze v dasti konsolidovand Pozn6mky nie s[ uvedend
kompletnd inform6cie o spriaznenych osob6ch.

V Bratislave, 27. september 2012

Ing. Vladimfr Kolenid
Zodpovednli auditor
Licencia SKAU d. 203 ft,,,,c
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Overovatef : INTERAUDIT Group, s.r.o.
Sancova 102/4, 831 04 Bratislava
zapisan6 v OR Okresndho sridu Bratislava I,
oddiel Sro, vloZka d. 16969/B
ICo: 35 743 409
Licencia SKAU d. 168
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Nerozdelené zisky
Kurzové rozdiely
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CFEMOLAK a. s.

Kotrsolldovaut Wkaz komplexndho vysledku k 31.12,2011

Vtnosy

TrZby z predaja r{robkov, tovaru a sluzicb
ZmeDy stavu zdsob vfobkov a oedokona€nej viroby
Aktivovan€ vlashE Yykony

Ntklady

Sporebovani mat€ri6l, suroviny,ercrgie a n6klady na predstrt tovar
Osobn6 niklady
Odpisy
Ostah€ prevedzkov6 nAklady

Zisk pred zdaDenlm r firrnlnymi opcr{cirEi

Uroky
Ostahe f|ntudn€ D6*lady
Zisk pridluzenej spoloa[osti

Zisk pred zd.nenfm

D&it z p.ljmu

Ziskza obdoble

Zisk na akciu

Ostatn6 komplexn6 Wsledky
Kurzov€ rozdicly z prevodu zabraniEnjch jednotiek
Cisty zisk / strata z realizovat6lnych finaodnlich aktiv
Oitatn6 komplen6 vtsledky za obdoble

Cdkow knmnle-n{ zirk/stratr zr rok po zdrnent

Zisk na akciu

Komplcxni vysledok na akciu

Podpisort zlznam llena ltrtutdrneho org{nu iCtovDej jodnotky:

Podpisovt zlztram osoby zodpovednej ?i zost venie {aaovnej zlvierky:

Podpisovt z{znad osoby zodpovcddcj za v.d.nic iatovltctvr:

2E

-430 061

-0,86

-24t 4t4
-4 526

-245 940

-675 001

-0,86

Pozn.

21
2 l
2 l

201t

25 588707
966 218

4 418 587

-22 866 t38
-3 827 201
-t 422 242
-2 513 295

344 696

-310 243
-3t2 021
-7 | 266

-348 834

8l221

2010

23 451 909
33 971

4 220 577

-20 153 350
-3 947 401
- l  359178
-) A)'\ 477

-176 906

-t82137
-t5 428
_2157

-316 629

)',
22
22
22

24
24

28

28

145174

-521 803

-1,04

847t7
0

84 717

:!l3Z08C

-1,04

-0,87

4,.^,7
Itrg.Tomds aer;icki, finatrdnY rt liter

Zostavent di.r 31. 0E. 2012

Ing. Vilian Krchnir, hlavny rictovnlk .E4



CHEMOLAK a. s.

Konsolidovsnt vtk z zmien vo vlastnom imani za rok ktort se skontil3l. dec€mbra
(v EUR)

Vikaz zmien vo vlastnom imani

Zostatok k 3l.decembru 2009

Zmeny vo vlastnom imaoi
Precenenie invensticii

Rozdiely z prepodtu cudzich mien

Zikladn6 Kapitrlov6 Nerozdeleny Oceiovscie
imanie rezerry zisldstrata rezervy

16 6s0 734 | 202 4a9 O 7r5 r27) (22s 210)

0 254 481 (l?3 469)
0 3 705

Spolu Mensinovi Spolu
spolotnici

15 912 886 0 15 912 886

81 012 0
3 705 0

(s2l 803) 0

81012
3 705

(s2r 803)Zisk za obdobie 0 0 (521 803)
Celkom zhky a straty vykAzan€ za obdobie 3 705 (267 322' (r73 469\ (437 086) 0 (437 086)

Zostrlok k 3l.decembru 2010

Zmeny vo vlastnom imrni
Komplexny Wsledok za udtovn€ obdobie
Pridel do rezervndho fondu
Nekup vlastnich akcii

16 650 734 | 206 r94 (r 982 449) (398 679) rs 47s 800

0 (4 526)
0  3  251

(4 t64)

l5 475 800

(676 001)
0

(4164\

(430 061) (24t 414) (6?6 001)
(3 2st) 0

(4 164\

0

;
(68016s)(433 3t2) (241414) (680 16s)(4164\ (r 275\Celkom zisky a straty vykSzan6za obdobie

l

?
l
l
l
l
l
l
l
:

--l

Zostatok k 3l.decembru 2011 16 646 570 1204 919 (2 415161\ (640 093) 14195 635 14 795 635

Podpisovi z^znam llena ltatutrrneho orgitru nitovn€j jednotky:

Podpisovi zAznam osoby zodpovednej za zostavenie iltovn€j zfvierky:

Podpisovi ziznan osoby zodpov€dnei zr v€denie iCtovnictva:

Zostaveni  d ia:  31.  0E. 2012

,/
,/

Ing. I omas uemrcKy, financny

rns.viriamKJchniir.hravnrurtovnrk 
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CruMOLAKa.s.

Konsolidovany vykaz peiaznych tokov za rok, ktorf sa skoniil k 31. decembru 2011
(v EUR)

PeiaZnE toky z hospodArskych linnosti
Visledok hospod&enia z beinej dinnosti pred zdanenim daiou z prijmov (+/,
Podiel na zisku pridruZenych spolodnosti
Odpisy dlhodob6ho nehmotn€ho majetku a dlhodob€ho hmotn€ho majetku (+)
Zmena stavu dlhodobich rczel1v (+l-\
Uroky fietovan€ do nikladov (+)
Uroky fatovand do \.inosov (-)
OstatnC polozky nepeiazndho charakteru (+/-) '

Zmena stavu hdtkodobjch pohl'ad6vok z prev6dzkovej dimosti (+/-)
Zmena stavu hl&odobich zivezkoy z prev6dzkovej dinnosti (+/-)
Zmena stavu zdsob (+/-)
Vjdavky na dai z prijmov (+/ -)
Zaplatend Uroky (+/ )
Prijati [roky (+/ -)

eist{ peiatn6 toky z hospoddrskej linnosti

Peiatn6 toky z investilnej iinnosti
Vidavky na obstannie dlhodobdho nehmotn€ho a hmotn€ho majetku G)
Vidavky na obst.DCP v inych fdtovnych jednotkAch (-)
Prijmy z predaja dlhodobdho hmoh€ho majetku (+)
eistd peiatn6 toky z inyestidnej linnosti

Peiatnd toky z finanEnich iinnostl
Prijmy z d'al'Sich vkladov do vlastneho imania
Zmena stavu fverov a pdZidiek ( +l)
Zmena stavu zaviizkov z finandnCho leasingu (,

eistd zvisenie alcbo iist6 znilenie pefiaZnfch prostriedkov ( +/-)

Stav peiatnych prostriedkov na zaliatku fItovneho obdobia (+/-)

Stav peiiainych prostriedkov a na konci iltoyncho obdobia (+!)

20tl

1 797 456
-2'7'.7 s68

- t t  2()n

I 422 242
-29 221
326 366
-t6 t23
3t9 98',1

-396 6'78
| 122 329
-292 r00

_269
-326 366

t6 123
| 797 456

-2 862 826
-2 862 826

0
0

-2 862 826

521 664
0

548 153
-26 489

-543 706

r 003 842

460 136

2010

-z2a 451
-376 629

-2 t5'.1
I  359 178

7 075
219 591
-37 453

-t 064 2t6
97 414

288 609
-392 551
-t45 t't4
-219 591

3'7 453
-228 451

-396 036
-349 342
-500 000
453 306

-396 036

87r 88r
0

876 751
4 8',70

247 394

156 448

1 003 842

Podpisovf zdznam Ilena Strtut{rreho org{nu iltovnej jednotky:

Podpisovf ziznam osoby zodpoyednej za zostavenie fttovnej zlvicrky:

Podpisovf zdznam osoby zodpovcdnej za vedeDie riltovnictva:

Zostaveny dlla: 31.08. 2012

Ing. Viliam Krchn6r, hlavni idtovnik
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POZNÁMKY KU KONSOLIDOVANÝM ÚČTOVNÝM VÝKAZOM 
 

ZOSTAVENÝM  V SÚLADE  S MEDZINÁRODNÝMI ŠTANDARDMI 
 

PRE FINANČNÉ VYKAZOVANIE ZA ROK KONČIACI 
 

31.DECEMBRA 2011 
 
I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 
Základné údaje o spoločnosti 
 
a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej 

vzniku  
Názov spoločnosti:  CHEMOLAK a.s. 
Sídlo spoločnosti: Smolenice, Továrenská 7, okr. Trnava 
Právna forma: akciová spoločnosť 
Dátum založenia spoločnosti: 1. mája 1992 
Dátum zápisu do obchodného registra: 1. mája 1992 
Identifikačné číslo organizácie: 31411851 
Spoločnosť je zapísaná v OR SR Trnava, oddiel Sa, vložka č. 67/T 
 
b) Opis hospodárskej činnosti konsolidovanej skupiny spoločností pod názvom CHEMOLAK  
••••    výroba farieb, lakov, tmelov, fermeže, náterových látok, leštiacich prostriedkov, impregnačných 

prostriedkov, výroba pomocných prostriedkov, elektroforéznych náterových látok, elektroizolačných 
lakov, nástrekových hmôt na báze organických spojív a organických plnidiel 

••••    veľkoobchod  a maloobchod s farbami, lakmi, tmelmi, fermežou, náterovými látkami, leštiacimi 
prostriedkami, impregnačnými prostriedkami, pomocnými prostriedkami, elektroforéznymi látkami, 
elektroizolačnými lakmi, nástrekovými hmotami na báze organických spojív a organických plnidiel, 

••••    poskytovanie servisných služieb súvisiacich s výrobou a distribúciou výrobkov spoločnosti 
•  baliaca činnosť 
••••    zahraničnoobchodná činnosť, 
••••    cestná motorová doprava 
••••    medzinárodná cestná nákladná doprava 
••••    výroba a rozvod tepelnej energie a TÚV 
••••    prevádzkovanie vlastnej železničnej vlečky 
 
Zamestnanci skupiny 
 
Stav zamestnancov k 31. decembru 2011:       290 
– z toho vedúci zamestnanci:                             8 
 
Stav zamestnancov k 31. decembru 2010:   289 
– z toho vedúci zamestnanci:  8 
 
1. Neobmedzené ručenie 
CHEMOLAK nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom. CHEMOLAK a.s. je spoločníkom v šiestich 
spoločnostiach s ručením obmedzeným, pričom majetkové podiely na základnom imaní v týchto 
spoločnostiach sa pohybujú od 50 % do 100 %. Do konsolidačného poľa boli zahrnuté okrem materskej 
spoločnosti CHEMOLAK a.s. tri dcérske spoločnosti: Chemolak Secent, s.r.o. Smolenice, CHEMOLAK TRADE, 
spol. s r.o. Liberec a REALCHEM PRAHA s.r.o. a v  konsolidačnom poli figuruje aj spoločný podnik IBA 
CHEMOLAK, s.r.o. Smolenice. 
 
2. Právny dôvod na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky 
Náležitosti Zákona o účtovníctve ukladajú spoločnosti zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku v súlade 
s IFRS prijatými v rámci EU.  
 

3. Vyhlásenie o súlade s predpismi 
Táto konsolidovaná účtovná závierka je zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné 
výkazníctvo (IFRS), ktoré obsahujú štandardy a interpretácie schválené Radou pre Medzinárodné účtovné 
štandardy a Komisiou pre interpretáciu Medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie  ktoré boli 
prijaté Európskou úniou (EU). 
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4. Východiská pre zostavenie  konsolidovanej účtovnej závierky 
 
Majetok a záväzky uvedené v Konsolidovanej účtovnej závierke sú ocenené historickými cenami. 
Konsolidovaná účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého trvania skupiny. Údaje v tejto 
konsolidovanej účtovnej závierke sú vykázané v EUR. Účtovné zásady a postupy boli Spoločnosťou 
konzistentne aplikované vo všetkých prezentovaných účtovných obdobiach, s výnimkou prípadov špecificky 
uvedených v poznámkach k účtovnej závierke. 
 
 
II. ZÁSADY KONSOLIDÁCIE 
 
Konsolidovaná účtovná závierka zahŕňa účtovnú závierku materskej spoločnosti CHEMOLAK a.s.  ( ďalej len 
Spoločnosť), dcérskych spoločností a podielu v spoločnom podniku IBA CHEMOLAK, s.r.o. ( ďalej len 
Skupina), ktoré Spoločnosť kontroluje. Spoločnosť vlastní rozhodujúci podiel hlasovacích práv Skupiny a je 
schopná kontrolovať finančnú a prevádzkovú činnosť Skupiny tak, aby z jej činnosti získavala úžitky.  
 
Transakcie v rámci Skupiny sú navzájom eliminované. Pri zostavení konsolidovanej účtovnej závierky boli 
použité jednotné účtovné zásady pre podobné transakcie.    
 
Dcérske spoločnosti. 
Dcérskymi spoločnosťami sa rozumejú podniky  v Skupine, ktoré materská spoločnosť zostavujúca 
konsolidovanú účtovnú závierku kontroluje. Bežným  znakom kontroly je, že  materská spoločnosť priamo 
alebo nepriamo vlastní viac ako 50 % hlasovacích práv a je schopná kontrolovať finančnú a prevádzkovú 
činnosť spoločnosti tak, aby z jej činnosti získavala úžitky. Na základe požiadavky IAS 27 sa pri stanovovaní 
kontroly berú do úvahy okamžite uplatniteľné hlasovacie práva. 
Akvizície spoločnosti sa účtujú použitím akvizičnej metódy účtovania, oceňovaním majetku a záväzkov 
reálnou hodnotou pri ich akvizícii, pričom dátum akvizície sa stanoví na základe dátumu získania kontroly. 
Náklady akvizície sú ocenené v celkovej hodnote poskytnutých plnení a hodnote nekontrolných podielov                   
( v minulosti nazývaných podiely minoritných akcionárov) v nadobúdanej spoločnosti. Výnosy a náklady 
spoločností  obstaraných alebo predaných počas účtovného obdobia sú zahrnuté do konsolidovanej účtovnej 
závierky odo dňa akvizície, prípadne do dňa, kedy boli predané. 
Zostatky a transakcie v rámci Skupiny vrátane ziskov a nerealizovaných ziskov a strát sú eliminované okrem 
prípadov, keď  straty indikujú znehodnotenie majetku, ktorého sa týkajú. Pri zostavení konsolidovanej 
účtovnej závierky boli použité jednotné účtovné zásady pre podobné transakcie a iné udalosti za podobných 
okolností. 
Nekontrolné podiely prestavujú zisk/stratu a čisté aktíva , ktoré Skupina nevlastní a vykazujú sa samostatne 
v konsolidovanom výkaze finančnej pozície a zisku/strate za účtovné obdobie. Pre každú podnikovú 
kombináciu sa nekontrolné podiely určia na základe reálnej hodnoty nekontrolných podielov, alebo ako 
podiel nekontrolných podielov na reálnej hodnote čistých aktív nadobúdanej spoločnosti. Pre každú akvizíciu 
je prípustná možnosť  výberu metódy nekontrolných podielov. Následne sa účtovná hodnota nekontrolných 
podielov rovná prvotne zaúčtovanej hodnote týchto podielov upravenej o podiel na zmenách vlastného 
imania po akvizícii. Celkový komplexný výsledok sa priraďuje nekontrolným podielom i v prípade, že má za 
následok ich záporný zostatok.  
Zmeny v majetkovom podiele Skupiny v dcérskych podnikoch, ktoré nemajú za následok stratu kontroly, sa 
účtujú ako transakcie vlastného imania.  Účtovné hodnoty podielov Skupiny a nekontrolných  podielov sa 
upravujú tak, aby zohľadňovali ich relatívny podiel v dcérskych spoločnostiach. Akýkoľvek rozdiel medzi 
hodnotou, o ktorú sú upravené nekontrolné podiely a reálnou hodnotou platených alebo prijatých plnení sa 
vykáže priamo vo vlastnom imaní a priradí sa akcionárom materskej spoločnosti. 
 
Spoločné podniky. 
Spoločný podnik je zmluvnou dohodou, podľa ktorej dvaja  alebo viac spoločníkov  vykonávajú hospodársku 
činnosť, ktorá podlieha spoločnej kontrole. Spoločná kontrola existuje iba v prípade, ak strategické finančné 
a prevádzkové rozhodnutia vzťahujúce sa k danej aktivite vyžadujú jednomyseľnú zhodu spoločníkov. 
Spoločne kontrolovaná jednotka je spoločný podnik, ktorý predstavuje založenie podniku, partnerstva alebo 
inej jednotky, v ktorej každý spoločník spolu s ostatnými spoločníkmi uplatňujú spoločnú kontrolu nad 
hospodárskou činnosťou jednotky. 
Podiely Skupiny  v jej spoločných podnikoch sa účtujú metódou podielovej konsolidácie, podľa ktorej                
sú podiely spoločníka na každej položke majetku, záväzkov, výnosov a nákladov spoločného podniku riadok 
po riadku kombinované s podobnými položkami konsolidovanej účtovnej závierky. Účtovné závierky 
spoločných podnikov sa zostavujú za rovnaké účtovné obdobia ako účtovná závierka materskej spoločnosti 
použitím rovnakých zásad. Spoločný podnik sa konsoliduje metódou podielovej konsolidácie do dátumu keď 
Skupina stratí podiel na spoločnej kontrole spoločného podniku. 
Ak Skupina vloží do spoločného podniku majetok, alebo ho predá, vykázanie akejkoľvek časti zisku alebo 
straty z tejto transakcie odráža podstatu transakcie. Ak Skupina kúpi majetok od spoločného podniku, 
nevykáže svoj podiel na ziskoch spoločného podniku z transakcie až kým znova nepredá majetok nezávislej 
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zmluvnej strane. Straty z transakcií v rámci Skupiny sa vykazujú okamžite, ak strata predstavuje dôkaz 
zníženia čistej realizačnej ceny krátkodobého majetku alebo stratu zo znehodnotenia. 
Pri strate spoločnej kontroly Skupina ocení a vykáže svoj zostávajúci podiel na investícii v reálnej hodnote 
okrem prípadov, keď sa spoločná kontrola nezmení na dcérsku alebo pridruženú spoločnosť. Rozdiel medzi 
účtovnou hodnotou spoločného podniku a reálnou hodnotou zostávajúcej investície spolu s výnosmi z 
predaja sa vykáže v zisku/ strate za účtovné obdobie. 
 
 
III. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU  
 
Priložená konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená k 31.decembru 2011 tak, aby bolo možné vykázať 
konsolidovanú majetkovú situáciu a konsolidované výsledky hospodárenia  skupiny  spoločností. Predmetom 
konsolidácie boli tieto spoločnosti: 
 
 

CHEMOLAK a.s. SMOLENICE 
   

DCÉRSKE SPOLOČNOSTI  
OBCHODNÝ PODIEL 
CHEMOLAK a.s. v % 

   
CHEMOLAK MUKAČEVO spol. s.r.o.                              
v likvidácii 

 
91,00 % 

   
CHEMOLAK TRADE, spol. s r.o. Liberec  77,58% 
   
Chemolak Secent, s.r.o. Smolenice  100,00 % 
   
REALCHEM PRAHA s.r.o. *  100,00 % 
   

SPOLOČNÝ PODNIK  
OBCHODNÝ PODIEL 
CHEMOLAK a.s. v % 

   
IBA CHEMOLAK, s.r.o   50,00 % 

 
  * Vlastní 22,42 % v CHEMOLAK TRADE, spol. s r.o. Praha 
 
Dcérska spoločnosť REALCHEM PRAHA s.r.o. obstarala v roku 2008 podiel v spoločnosti BIOENERGO – 
KOMPLEX, s.r.o., Kolín, Česká Republika - vlastní 49,91% podiel. Spoločnosť BIOENERGO – KOMPLEX, s.r.o. 
sa tak stala pridruženou spoločnosťou skupiny.  
Konsolidovanú účtovnú závierku za skupinu podnikov, ktorej súčasťou je aj CHEMOLAK a.s. zostavuje práve 
CHEMOLAK a.s. Smolenice, nakoľko je vo vzťahu k ostatným účtovným jednotkám konsolidačného poľa 
v pozícii materskej spoločnosti.  
 
IV. PREHĽAD VÝZNAMNÝCH ÚČTOVNÝCH POSTUPOV  
 
Skupina uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi 
účtovania pre podnikateľov. Účtovníctvo sa vedie v mene EURO. 
Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa 
berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.  
Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, 
znehodnotenia a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu zostavenia 
konsolidovanej účtovnej závierky. 
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2010 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania 
činnosti skupiny.  
 

Odhady vedenia   
Zostavenie účtovnej závierky v súlade s IFRS si vyžaduje použitie odhadov a predpokladov, ktoré 
ovplyvňujú vykazované hodnoty majetku a záväzkov k dátumu zostavenia účtovnej závierky ako aj 
vykazované hodnoty výnosov a nákladov počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená. Hoci tieto 
odhady robí vedenie spoločnosti a skupiny podľa svojho najlepšieho poznania aktuálnych udalostí, skutočné 
výsledky sa v konečnom dôsledku môžu od týchto odhadov líšiť. Najvýznamnejšie odhady sa týkajú 
stanovenia doby životnosti dlhodobého hmotného majetku a odhadu vymožiteľnosti obchodných 
pohľadávok.   
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Základ konsolidácie 
Konsolidovaná účtovná závierka obsahuje účtovné závierky spoločnosti a subjektov, ktoré kontroluje 
(dcérske spoločnosti). Spoločnosť kontroluje tie subjekty, v ktorých má právo riadiť finančnú 
a prevádzkovú politiku subjektu tak, aby z ich činností získavala úžitky. 
Výsledky dcérskych spoločností, ktoré spoločnosť počas roka získala alebo predala, sa zahrnú do 
konsolidovaného výkazu ziskov a strát od dátumu obstarania v prípade obstarania, resp. do dátumu 
predaja v prípade predaja. 
Menšinové podiely na vlastnom imaní konsolidovaných dcérskych spoločností sa vykazujú oddelene od 
podielov skupiny na vlastnom imaní. Menšinové podiely zahŕňajú hodnotu takýchto podielov k dátumu 
vzniku podnikovej kombinácie a podielu menšinových vlastníkov na zmenách vlastného imania od dátumu 
kombinácie. Strata pripadajúca na menšinový podiel, ktorá prevyšuje hodnotu menšinového podielu na 
vlastnom imaní dcérskej spoločnosti, sa zúčtuje s podielom skupiny okrem sumy, ktorá predstavuje 
záväzné ručenie menšinových podielnikov a môže predstavovať dodatočnú investíciu na krytie strát. 
Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, 
znehodnotenia a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu zostavenia účtovnej 
závierky. 

 
Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku skupiny 

    
a) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi alebo 

reprodukčnou obstarávacou cenou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena 
tohto majetku; vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť 
a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť; reprodukčná obstarávacia cena je 
cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje. Ak sa jednotková cena takéhoto 
majetku pohybuje v intervale od 33 EUR do 2 400 EUR, ide o drobný nehmotný investičný majetok, 
ktorý sa jednorazovo odpisuje do nákladov pri zaradení. Súčasťou dlhodobého nehmotného majetku sú 
aj aktivované náklady na vývoj.  

 
Aktivované  výsledky vývoja 
Náklady na vývoj sa po splnení zákonom stanovených predpokladov aktivujú do majetku spoločnosti. 
Aktivované náklady na vývoj predstavujú výsledky úspešne vykonaných vývojových prác. Náklady 
vynaložené na vývoj spoločnosť aktivuje pri splnení podmienok: 
• výrobok je jasne definovaný a náklady na jeho vývoj možno identifikovať, 
• spoločnosť má v úmysle výrobok vyrábať a predávať, 
• spoločnosť môže preukázať existenciu trhu pre daný výrobok, 
• spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie vývojového projektu, jeho predaj alebo vnútorné 
využitie 
• spoločnosť je schopná identifikovať ako bude nehmotný majetok  generovať pravdepodobné budúce 
úžitky 

Spoločnosť vykonala analýzu kapitalizovaných nákladov s cieľom odhadnúť presnú výšku, ktorá mala byť 
zahrnutá do nákladov alebo zaradená do používania a amortizovaná spolu so súvisiacimi výnosmi a plánuje 
zlepšiť vnútorné postupy na zabezpečenie súladu s týmito podmienkami. 
Hodnota aktivovaných nákladov nesmie prevýšiť očakávanú sumu budúcich ekonomických prínosov 
z výrobku. Spoločnosť účtuje aktiváciu nákladov na vývoj na ťarchu účtu Obstaranie nehmotných investícií 
a v prospech účtu Aktivácia nehmotného investičného majetku.  

 
b) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia 
cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo). Ak sa 
jednotková cena takéhoto majetku pohybuje v intervale od 33 EUR  do 1 700 EUR pri hmotnom majetku 
a v intervale od 33 EUR do 2 400 EUR pri nehmotnom majetku, ide o drobný investičný majetok, ktorý sa 
jednorazovo odpisuje do nákladov pri zaradení. Drobný hmotný a nehmotný majetok vedie spoločnosť 
v operatívnej evidencii. 
 
c) Dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou; obstarávacia cena predstavuje cenu, za ktorú sa 
majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, 
burzám).  
 Rozhodujúcu  časť  dlhodobého  finančného  majetku CHEMOLAK a. s.  tvoria  podiely  na  základnom imaní  
ovládaných spoločností. Na vyjadrenie rizika zníženia hodnoty dlhodobého finančného majetku  vytvoril 
CHEMOLAK a.s. opravné položky.  
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 Odpisový plán dlhodobého majetku 
 

Odpisy sa účtujú rovnomerne, aby sa odpísala obstarávacia cena majetku alebo hodnota, v ktorej bol 
ocenený (okrem pozemkov a nedokončených investícií), počas predpokladanej doby životnosti daných 
aktív. 
 
Používané doby ekonomickej životnosti: 

 
 

Druh majetku Životnosť Ročná odpisová 
sadzba 

Softvér 4 roky 25,0 % 
Nehmotné výsledky vývoja 5 rokov 20,0 % 
Budovy a stavby 30 - 40 rokov 2,5 % - 3,33 % 
Stroje a zariadenia  12 - 15 rokov  8,33 %  - 16,6 % 
Dopravné prostriedky 4 roky 25,0 % 
Inventár 8 rokov 12,5 % 
Drobný hmotný majetok 2 roky 50,0 % 

 
 

Doba životnosti a odpisové metódy sa preverujú každý rok, aby sa zabezpečila konzistentnosť metódy 
a doby odpisovania s predpokladaným prínosom ekonomických úžitkov z položiek hmotného majetku. 
Položka dlhodobého hmotného majetku sa odúčtuje pri jeho vyradení, alebo keď sa z ďalšieho používania 
majetku neočakávajú žiadne budúce ekonomické úžitky. Zisk alebo strata z odúčtovania majetku, 
stanovená porovnaním výnosov s účtovnou hodnotou položky, je vykázaná vo výkaze ziskov a strát v roku, 
v ktorom sa položka odúčtovala. 

 
Finančný lízing - majetok obstaraný formou finančného lízingu vykazuje spoločnosť ako dlhodobý majetok 
v objektívnej hodnote ku dňu obstarania v súlade s IAS 17. Príslušná zodpovednosť  nájomcu je zahrnutá 
v súvahe ako záväzok z finančného lízingu. Finančné náklady, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými 
záväzkami vyplývajúcimi z lízingu a objektívnou hodnotou nadobudnutého majetku sa účtujú do výkazu 
ziskov a strát počas doby trvania lízingu. 
                
Dlhodobý majetok určený na predaj 
Dlhodobý majetok a vyraďované skupiny aktív a záväzkov sa klasifikujú ako určené na predaj, keď ich 
účtovnú hodnotu možno realizovať skôr predajom než nepretržitým používaním. Táto podmienka sa 
považuje za splnenú, len keď je predaj vysoko pravdepodobný, pričom majetok (alebo skupina aktív 
a záväzkov určených na predaj) je k dispozícii na okamžitý predaj v stave, v akom sa práve nachádza. 
Vedenie sa musí usilovať o realizáciu predaja, o ktorom by sa malo predpokladať, že splní kritériá na 
vykázanie skončeného predaja do jedného roka od dátumu takejto klasifikácie. 
 
Dlhodobý majetok (a skupina aktív a záväzkov určených na predaj) určený na predaj sa oceňuje 
predchádzajúcou účtovnou hodnotou majetku alebo reálnou hodnotou mínus náklady na predaj, podľa 
toho, ktorá je nižšia. 
 
 
Zníženie hodnoty hmotného a nehmotného majetku 
Skupina posúdi ku každému súvahovému dňu účtovnú hodnotu hmotného a nehmotného majetku, aby 
určila, či existujú náznaky, že hodnota daného majetku sa znížila. V prípade výskytu takýchto náznakov sa 
vypracuje odhad realizovateľnej hodnoty daného majetku, aby sa určil rozsah prípadných strát zo zníženia 
jeho hodnoty. Ak realizovateľnú hodnotu individuálnej položky nemožno určiť, skupina určí realizovateľnú 
hodnotu jednotky vytvárajúcej peňažné prostriedky, ktorej daný majetok patrí. 
Realizovateľná hodnota sa rovná reálnej hodnote zníženej o náklady na predaj alebo použiteľnej hodnote 
podľa toho, ktorá je vyššia. Pri posudzovaní použiteľnej hodnoty sa diskontuje odhad budúcich peňažných 
tokov na ich súčasnú hodnotu pomocou diskontnej sadzby pred zdanením, ktorá vyjadruje aktuálne trhové 
posúdenie časovej hodnoty peňazí a riziká špecifické pre daný majetok. 
Ak je odhad realizovateľnej hodnoty majetku (alebo jednotky vytvárajúcej peňažné prostriedky) nižší než 
jeho účtovná hodnota, zníži sa účtovná hodnota daného majetku (jednotky vytvárajúcej peňažné 
prostriedky) na jeho realizovateľnú hodnotu. Strata zo zníženia hodnoty sa premietne priamo do výkazu 
ziskov a strát. V takom prípade sa strata zo zníženia hodnoty posudzuje ako zníženie precenenia. 
Ak sa strata zo zníženia hodnoty následne zruší, účtovná hodnota majetku (jednotky vytvárajúcej peňažné 
prostriedky) sa zvýši na upravený odhad jeho realizovateľnej hodnoty, ale tak, aby zvýšená účtovná 
hodnota neprevýšila účtovnú hodnotu, ktorá by sa určila, keby sa v predchádzajúcich rokoch nevykázala 
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žiadna strata zo zníženia hodnoty majetku (jednotky vytvárajúcej peňažné prostriedky). Zrušenie straty zo 
zníženia hodnoty sa priamo premietne do výkazu ziskov a strát.  
 

Zásoby 
Zásoby sa uvádzajú v obstarávacej cene. Obstarávacia cena zahŕňa priamy materiál, prípadné priame 
mzdy a súvisiace režijné náklady vynaložené na to, aby zásoby boli na súčasnom mieste a v súčasnom 
technickom stave. Obstarávacia cena sa vypočíta pomocou metódy FIFO (prvý do skladu, prvý zo skladu). 
Čistá realizačná hodnota predstavuje odhad predajnej ceny zníženej o všetky odhadované náklady na 
dokončenie a náklady na marketing, predaj a distribúciu. 
 
Zásoby obstarané kúpou: - nakupovaný materiál a nakupovaný tovar sa oceňujú obstarávacou cenou; pri 
úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO; do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné 
a provízie; vedľajšie náklady sa rozvrhujú ako odchýlka podľa podielu súčtu stavu a prírastku odchýlky na 
súčte stavu a prírastku zásob 
 
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - nedokončená výroba, polotovary a výrobky. Oceňujú   sa  
štandardnými cenami, ktoré sa približujú skutočným nákladom pri bežných podmienkach podnikania. 
  
Krátkodobé pohľadávky  
Pohľadávky sa pri prvotnom vykázaní oceňujú reálnou hodnotou a následne sa oceňujú amortizovanými 
nákladmi zistenými pomocou metódy efektívnej úrokovej sadzby. Keď existuje objektívny dôkaz o znížení 
hodnoty aktíva, príslušné opravné položky na odhadované nevymožiteľné sumy sa premietnu do výkazu 
ziskov a strát. Vykázaná opravná položka sa oceňuje ako rozdiel medzi účtovnou hodnotou daného aktíva 
a súčasnou hodnotou odhadu budúcich peňažných tokov diskontovaných platnou úrokovou sadzbou 
vypočítanou pri prvotnom ocenení. 
   
Peniaze a peňažné ekvivalenty predstavujú pokladničnú hotovosť, zostatky na bežných účtoch 
(netermínované vklady) a ostatné krátkodobé vysokolikvidné investície, ktoré sú priamo zameniteľné                 
za vopred známu sumu peňažných prostriedkov a pri ktorých nehrozí významná zmena hodnoty. 
Vykazujú sa v obstarávacej cene. Peňažné prostriedky  zahŕňajú hotovosť a bankové vklady. 
 
Finančné záväzky a vlastné imanie 
Finančné záväzky a nástroje vlastného imania, ktoré vydá skupina, sa klasifikujú podľa druhu uzatvorených 
zmluvných dohôd a definície finančného záväzku a  nástroja vlastného imania. Nástroj vlastného imania je 
akákoľvek zmluva, ktorá dokladuje zostávajúci podiel na majetku skupiny po odpočte všetkých jej záväzkov.  
 
Záväzky z obchodného styku 
Záväzky z obchodné styku sa prvotne oceňujú reálnou hodnotou a následne amortizovanými nákladmi 
pomocou metódy efektívnej úrokovej sadzby. 
 
Dotácie 
Štátne dotácie 
Štátne dotácie sa vykazujú v reálnej hodnote, ak existuje primerané uistenie o prijatí dotácie a splnení 
všetkých podmienok spojených s prijatím dotácie. Ak sa dotácia vzťahuje na úhradu nákladov, vykazuje                       
sa ako výnos počas doby potrebnej na systematické kompenzovanie dotácie s nákladmi, na ktorých úhradu 
je dotácia určená. 
Ak sa dotácia vzťahuje na obstaranie dlhodobého majetku, reálna hodnota dotácie sa účtuje do výnosov 
budúcich období a rovnomerne sa zúčtováva do zisku/straty počas odhadovanej životnosti príslušného 
majetku. 
Dotácia  ktorou Skupina disponuje bola poskytnutá v rámci externej pomoci Európskeho spoločenstva  
na projekt „Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti CHEMOLAK a.s. zavedením nových inovatívnych 
technológií“. Celková výška investície  v rámci uvedeného projektu bola 2 046 896 EUR a schválená výška 
poskytnutého príspevku 818 758,44 €. Dotácia je vedená v rámci Ostatných neobežných záväzkov a je 
rozpúšťaná do hospodárskeho výsledku cez účty Ostatných prevádzkových nákladov priamoúmerne 
s s odpismi dlhodobého majetku obstaraného z prostriedkov dotácie.   
  
Úvery a pôžičky 
Úročené bankové úvery, kontokorentné účty a pôžičky sa prvotne oceňujú reálnou hodnotou a následne 
amortizovanými nákladmi pomocou metódy efektívnej úrokovej sadzby. Všetky rozdiely medzi výnosmi (po 
odpočte nákladov na transakciu) a splatením, resp. umorením úveru, sa vykazujú počas doby splácania 
v súlade s účtovnou zásadou skupiny platnou pre náklady na prijaté úvery a pôžičky (pozri vyššie). 
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Rezervy  
Skupina vykazuje rezervy na súčasné záväzky vyplývajúce z minulých udalostí, ak je pravdepodobné,  že 
tieto záväzky bude musieť splniť. Rezervy sa oceňujú na základe najlepšieho odhadu vedenia týkajúceho sa 
nákladov nevyhnutných na vyrovnanie záväzku k dátumu súvahy. V prípade, že vplyv takéhoto prepočtu je 
významný, diskontujú sa na súčasnú hodnotu. 
 
Podmienené záväzky sú možné záväzky, ktoré vyplývajú z minulých udalostí a ich existencia bude 
potvrdená tým, že budúca neistá udalosť nastane alebo nie. Sú to napríklad pasívne súdne spory u ktorých 
sa dopredu nevie, či ich spoločnosť prehrá a bude musieť znášať určité sankcie, alebo nie. 
 
Devízové transakcie sa  evidujú v mene prezentácie, pričom  pri čiastke v cudzej mene sa použije 
výmenný kurz medzi menou prezentácie a cudzou menou platný v deň transakcie. Kurzové rozdiely                   
zo zaúčtovania peňažných položiek kurzom, ktorý sa líši od kurzu, v ktorom boli prvotne zaúčtované                  
sa vykazujú v konsolidovanom výkaze ziskov a strát v období,  v ktorom vznikli. Peňažné aktíva a pasíva 
vyjadrené v cudzej mene sa prepočítajú kurzom platným v súvahový deň. Majetok a záväzky zahraničných 
subjektov sa prepočítajú kurzom platným k súvahovému dňu, zatiaľ čo výnosy a náklady sa prepočítajú 
váženým priemerným kurzom za účtovné obdobie. Výsledné kurzové rozdiely sa vykazujú v rezerve na 
kurzové rozdiely, ktorá je súčasťou vlastného imania.   
 
Vykazovanie výnosov 
Výnosy sa vykazujú, ak je pravdepodobné, že do spoločnosti budú plynúť ekonomické úžitky spojené 
s transakciou a výška výnosu sa dá spoľahlivo určiť.  
 
Vykázané dane 
Daň z príjmov zahŕňa splatnú a odloženú daň. 
 
Splatná daň sa vypočíta na základe zdaniteľného zisku za daný rok. Zdaniteľný zisk sa odlišuje od zisku, 
ktorý je vykázaný vo výkaze ziskov a strát, pretože nezahŕňa položky výnosov, resp. nákladov, ktoré sú 
zdaniteľné alebo odpočítateľné od základu dane v iných rokoch, ani položky, ktoré nie sú zdaniteľné, resp. 
odpočítateľné od základu dane. Záväzok skupiny zo splatnej dane sa vypočíta pomocou daňových sadzieb 
platných, resp. uzákonených, do dátumu zostavenia súvahy. 
Splatná daň z príjmov sa vypočítava z účtovného zisku v zmysle platných slovenských predpisov vo výške 
19 % po úprave o niektoré položky na daňové účely. Slovenská legislatíva nevyžaduje predkladanie 
daňových priznaní z konsolidovaných príjmov. 
Odložená daň sa vykáže na základe rozdielov medzi účtovnou hodnotou aktív a záväzkov vykázanou vo 
finančných výkazoch a príslušným daňovým základom použitým na výpočet zdaniteľného zisku a účtuje sa 
pomocou záväzkovej metódy. Odložené daňové záväzky sa vykazujú všeobecne za všetky zdaniteľné 
dočasné rozdiely; odložené daňové pohľadávky sa vykážu, ak je pravdepodobné, že vznikne zdaniteľný 
zisk, voči ktorému bude možno uplatniť dočasné rozdiely odpočítateľné od základu dane.  
Odložené daňové záväzky sa vykazujú za zdaniteľné dočasné rozdiely, ktoré vznikajú pri investíciách do 
dcérskych spoločností okrem prípadov, keď skupina rozpustenie dočasného rozdielu kontroluje, pričom je 
pravdepodobné, že dočasný rozdiel nebude realizovaný v blízkej budúcnosti. 
Účtovná hodnota odložených daňových pohľadávok sa posudzuje vždy k súvahovému dňu a znižuje sa, ak 
už nie pravdepodobné, že vzniknú zdaniteľné príjmy, ktoré by postačovali na opätovné získanie časti aktív 
alebo ich celej výšky. 
Odložená daň sa vypočíta pomocou daňových sadzieb, o ktorých sa predpokladá, že budú platné v čase 
zúčtovania záväzku, resp. realizácie pohľadávky. Odložená daň sa účtuje na ťarchu alebo v prospech 
výkazu ziskov a strát okrem prípadov, keď sa vzťahuje na položky, ktoré sa účtujú priamo do vlastného 
imania (na ťarchu alebo v prospech). V takom prípade sa do vlastného imania účtuje aj príslušná odložená 
daň. 
Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa navzájom zúčtujú, ak existuje právny nárok na zúčtovanie 
splatných daňových pohľadávok so splatnými daňovými záväzkami a ak súvisia s daňou z príjmov vyrubenou 
tým istým daňovým úradom, pričom skupina má v úmysle zúčtovať svoje splatné daňové pohľadávky 
a záväzky na netto báze. 
 
Výpočet zisku na akciu  (- vážený priemer zisku prislúchajúceho kmeňovým akcionárom a počtu akcií 
v obehu)  
 
Prepočet údajov v cudzích menách na menu EURO 
 
• Prepočet sa vykonáva ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (vystavenie zahraničnej faktúry, platba) 

kurzom ECB. Kurzové rozdiely vznikajúce v priebehu roka sa podľa charakteru (strata, zisk) zúčtovávajú 
do nákladov (výnosov) na účty kurzových strát alebo kurzových ziskov. K 31. decembru sa majetok 
a záväzky v cudzej mene prepočítavajú na menu EURO a kurzové rozdiely sa účtujú nasledovne: kurzové 
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rozdiely z účtov dlhodobého finančného majetku sa účtujú v prospech ( na ťarchu ) účtov dlhodobého 
finančného majetku súvzťažne s vlastným imaním. 

• Kurzové rozdiely z účtov pohľadávok, krátkodobého finančného majetku (pokladňa, bankové účty), 
záväzkov, úverov a finančných výpomocí sa účtujú v prospech ( na ťarchu ) účtov dlhodobého finančného 
majetku súvzťažne s účtami kurzových rozdielov uvádzaných vo  výkaze  komplexného výsledku  

 
Významné účtovné posúdenia a odhady: Pri uplatňovaní účtovných zásad uvedených vyššie vedenie 
posúdilo významnosť dopadu na čiastky vykázané v účtovnej závierke. Najdôležitejšie posúdenia sa týkajú: 
a) environmentálnej rezervy 
b) vytvorenia zdaniteľného príjmu voči ktorému je možné zaúčtovať odložené daňové pohľadávky 
d)      matematicko - poistných odhadov použitých pri výpočte záväzkov 

 
 

Zdroje neistoty pri odhadoch: 
Zostavenie účtovnej závierky podľa IFRS si vyžaduje použitie odhadov a predpokladov, ktoré majú dopad na 
čiastky vykazované v účtovnej závierke a v poznámkach k účtovnej závierke. Hoci tieto odhady sú založené 
na najlepšom poznaní aktuálnych udalostí a postupov, skutočné výsledky sa môžu od týchto odhadov líšiť.  
 
 
Aplikácia nových a revidovaných Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva. 
 
V roku 2011 Skupina prijala všetky nové a revidované  štandardy a interpretácie, ktoré vydala Rada pre 
medzinárodné účtovné štandardy (International Accounting Standards Boaard –IASB) a Výbor pre 
interpretáciu medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (International Financial Reporting 
Interpretations Committee – IFRIC) pri IASB, ktoré sa sa vzťahujú na jej činnosti  a boli schválené EÚ 
s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1.januára 2011.  
 
Nasledujúce Dodatky k existujúcim štandardom, ktoré vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy 
a schválila EÚ, sú platné pre účtovné obdobie roka 2011. 
Dodatok k IAS 24 – Zverejnenie spriaznených osôb. Zjednodušenie požiadaviek na zverejnenie pre osoby 
spriaznené s vládou a vysvetlenie definície spriaznenej osoby, prijaté EU dňa 19.júla 2010( účinný od 
1.januára 2011 alebo neskôr) 
Dodatok k IAS 32– Klasifikácia predkupných práv pri emisii, prijatá 23. decembra 2009 (účinný od 
1.februára 2011 alebo neskôr).   
Dodatok k rôznym štandardom a interpretáciám – Ročný projekt zvyšovania kvality IFRS - vyplývajúce 
z ročného projektu zlepšovania kvality IFRS zverejneného dňa 6.mája 2010 ( IFRS 1, IFRS 3, IFRS 7, IAS 1, 
IAS 27, IAS 34, IFRIC 13), ktorých cieľom je predovšetkým odstrániť nezrovnalosti a vysvetliť znenie prijaté 
EU dňa 18.februára 2011 (Dodatok sa budú vzťahovať na účtovné obdobia začínajúce sa 1.januára 2011 
alebo neskôr v závislosti od štandardu/interpretácie) 
Uplatnenie týchto dodatkov k existujúcim štandardom  nespôsobilo žiadne zmeny v účtovných zásadách 
Skupiny. 
 
K dátumu zostavenia účtovnej závierky ešte nenadobudli účinnosť nasledujúce štandardy a interpretácie: 
 
Dokumenty IASB schválené EÚ: 
IFRS 7 - Finančné nástroje – Zverejňovanie – Prevody finančného majetku - ( účinný od 1.júla 2011 alebo 
neskôr) 
 
Dokumenty IASB, ktoré EÚ ešte neschválila: 
IFRS 9 – Finančné nástroje ( verzia 2009 a verzia 2010)  -s účinnosťou od 1.januára 2015 ( skoršia aplikácia 
je umožnená) 
IFRS 10 – Konsolidovaná účtovná závierka - s účinnosťou od 1.januára 2013 alebo neskôr 
IFRS 11 – Spoločné dohody - s účinnosťou od 1.januára 2013 alebo neskôr 
IFRS 13 – Oceňovanie reálnou hodnotou  -s účinnosťou od 1.januára 2013 alebo neskôr 
IAS 27 –Individuálna účtovná závierka ( revidovaný v roku 2011) - s účinnosťou   pre účtovné obdobia od 
1.januára 2013 alebo neskôr 
IAS 28 –Investície do pridružených spoločností a spoločných podnikov ( revidovaný v roku 2011) – 
s účinnosťou pre účtovné obdobia od 1.januára 2013 alebo neskôr 
Dodatok k IFRS 1 – Prvé uplatnenie IFRS – Vysoká hyperinflácia a zrušenie pevných termínov pre účtovné 
jednotky uplatňujúce IFRS po prvý krát – s účinnosťou pre účtovné obdobia od 1.júla 2011 alebo neskôr 
Dodatok k IFRS 7 – Finančné nástroje – Zverejňovanie – Vzájomné započítanie finančného majetku 
a finančných záväzkov – s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce od 1.januára 2013 alebo neskôr 
Dodatok k IAS 1 – Prezentácia účtovnej závierky – Prezentácia položiek ostatného súhrnného zisku – 
s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce od 1.júla 2012 alebo neskôr 
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Dodatok k IAS 12 – Dane z príjmov –Odložená daň: návratnosť podkladových aktív – s účinnosťou pre 
účtovné obdobia od 1.januára 2012 alebo neskôr 
Dodatok k IAS 19 – Zamestnanecké pôžitky – Zlepšenie účtovania o pôžitkoch po skončení zamestnania – 
s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce od 1.januára 2013 alebo neskôr 
Dodatok k IAS 32 –Finančné nástroje – Prezentácia – Vzájomné započítanie finančného majetku 
a finančných záväzkov – s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce od 1.januára 2014 alebo neskôr 
 
Skupina neočakáva od prijatia týchto štandardov a  dodatkov k existujúcim štandardom a interpretáciám 
významný vplyv na jej finančné výkazy v období prvého uplatnenia, s výnimkou štandardu IAS 28, 
uplatnenie ktorého zmení metódu konsolidácie spoločnosti IBA Chemolak, s.r.o. Smolenice, čo bude mať 
vplyv na  finančné výkazy Skupiny. 
 
SUBJEKTY KONSOLIDÁCIE 
 
Chemolak Secent, spol. s r. o. Smolenice 
V uvedenej spoločnosti má CHEMOLAK a.s., majetkový podiel 100,00 %, čo predstavuje rozhodujúci vplyv a 
spoločnosť je predmetom konsolidácie metódou úplnej konsolidácie. 
Predmet činnosti: cestná a motorová doprava 
 
IBA Chemolak, s.r.o.Smolenice 
V uvedenej spoločnosti má CHEMOLAK a.s., majetkový podiel 50,00 %, čo predstavuje podstatný vplyv  a 
spoločnosť je predmetom konsolidácie metódou podielovej konsolidácie. 
Predmet činnosti: výroba a predaj práškových náterových látok 
 
CHEMOLAK TRADE, spol. s r. o. Liberec (Česká republika) 
V uvedenej spoločnosti má CHEMOLAK a.s., majetkový podiel 76,06 %, čo predstavuje rozhodujúci vplyv 
a spoločnosť je predmetom konsolidácie metódou úplnej konsolidácie. 
Predmet činnosti: predaj náterových látok. 
Pozn.: 23,94 %- ný majetkový podiel v Chemolak Trade vlastní spoločnosť Realchem Praha s.r.o. 
 
REALCHEM PRAHA s.r.o  (Česká republika) 
V uvedenej spoločnosti má CHEMOLAK a.s., majetkový podiel 100,00 %, čo predstavuje rozhodujúci vplyv 
a spoločnosť je predmetom konsolidácie metódou úplnej konsolidácie. 
Predmet činnosti: správa a údržba nehnuteľností. 
 
 
Zloženie podielov iných účtovných jednotiek k 31. decembru 2011 a 2010: 

31. december 2011 31. december 2010 

Spoločnosť 
% Súvaha 

výkaz 
ziskov 
a strát 

% Súvaha 
Výkaz 
ziskov 
a strát 

Chemolak Mukačevo – podielnik 
p. Rudnickij – fyzická osoba 

9,00 0 0 9,00 0 0 

Spolu x 0 0 x 0 0 
 
Z dôvodu, že spoločnosť CHEMOLAK Mukačevo nebola v roku 2011 zahrnutá do konsolidácie je hodnota 
Podielov iných účtovných jednotiek rovná nule. 
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Informácia o výške vlastného imania, základného imania a hospodárskeho výsledku subjektov vstupujúcich do konsolidácie. 
 

Spoločnosť Sídlo 

Výška 
základného 

imania v 
EUR 

Podiel 
CHEMOLAK 
a.s. na zákl. 
imaní v % 

Vlastné imanie EUR 
Hospodársky výsledok 

V EUR 

  2011 2011 2011 2010 2011 2010 
 CHEMOLAK a.s. SMOLENICE 16 650 734 - 17 959 363 17 165 914 (544 426) 27 659 
 CHEMOLAK TRADE, spol. s.r.o.  LIBEREC 7 438 360 77,58 211 388 42 218 (168 614)  (221 024) 
 Chemolak Secent, s.r.o SMOLENICE 160 000 100,00 28 195 (49 210) 16 986 9 703 
 REALCHEM s.r.o. PRAHA 1 963 005 100,00 1 823 469 2 004 102 (89 371) (14 038) 
 IBA CHEMOLAK s.r.o. SMOLENICE 1 000 000 50,00 784 139 857 899 (73 760) (142 101) 

 
 
 
  
III. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE KU KONSOLIDOVANEJ SÚVAHE  
 
1. Dlhodobý nehmotný majetok 
 

 
Zriaďovacie 

náklady 

Aktivované 
náklady na 

vývoj 
Softvér 

Oceniteľné 
práva 

Ostatný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Obstarávaný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Poskytnuté 
preddavky 

Celkom 

Obstarávacia cena k 1. 1. 2011 0 3 642 048 1 710 957 1 054 813 21 437 538 020 0 6 967 275 
Prírastky,úbytky.likvidácia 0 148 062 0 0 (775) 366 938 0 514 225 
Obstarávacia cena 
k 31. 12. 2011 0 3 790 110 1 710 957 1 054 813 20 662 904 958 0 7 481 500 

Oprávky k 1. 1. 2011 0 (3 008 186) (1 699 988) 
(1 054 

813) (21 437) 0 0 
(5 784 

424) 
Prírastky, odpis 0 (225 432) (8 689) 0 775 0 0 (233 346) 

Oprávky k 31. 12. 2011 0 (3 233 618) (1 708 677) 
(1 054 

813) (20 662) 0 0 
(6 017 

770) 
Zostatková cena k 1. 1. 2011 0 633 862 10 969 0 0 538 020 0 1 182 851 
Zostatková cena k 31.12. 2011 0 556 492 2 280 0 0 904 958 0 1 463 730 
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2. Pozemky, budovy a zariadenia 
 
 

 Pozemky Stavby 

Samostatné 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných vecí 

Ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstarávaný 
dlhodobý hmotný 

majetok 

Poskytnuté 
preddavky 

na DHM 
Celkom 

Obstarávacia cena k 1.1.2011 1 021 150 19 636 754 22 469 171 3 552 536 662 514 523 44 181 812 
Prírastky,úbytky.likvidácia (16 314) 71 752 1 693 287 0 57 475 (514 523) 1 291 677 
Obstarávacia cena 
k 31. 12. 2011 1 004 836 19 708 506 24 162 458 3 552 594 137 0 45 473 489 

Oprávky k 1.1.2011 0 
(10 078 

316) (20 487 292) 0 (3 260) 0 (30 568 868) 
Prírastky, odpis 0 (546 752) (120 789) 0 3 260 0 (664 281) 

Oprávky k 31.12.2011 0 
(10 625 

068) (20 608 081) 0 0 0 (31 233 149) 
Zostatková cena k 1.1.2011 1 021 150 9 558 438 1 981 879 3 552 533 402 514 523 13 612 944 
Zostatková cena k 31.12.2011 1 004 836 9 083 438 3 554 377 3 552 594 137 0 14 240 340 
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Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo: 19 318 335 € 
 
Spôsob a výška poistenia majetku – dlhodobý hmotný majetok, zásoby a finančné prostriedky: 
 
1) Poistenie majetku 
Spoločnosť  má v roku uzatvorenú zmluvu s poisťovňou Allianz , ktorá sa týka Poistenia majetku . 
Predmetom poistenia majetku je: 
• poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia veci živelnou udalosťou  
• poistenie pre prípad odcudzenia veci           
• poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vodou z vodovodných zariadení 
• poistenie pre prípad odcudzenia tovaru v predajniach a predajných skladoch 
• poistenie pre prípad odcudzenia dennej tržby v predajniach a predajných skladoch 
• poistenie prepravy peňazí 

 
           Majetok je poistený na sumu 89 100 600 EUR a ročné poistné predstavuje 85 178 EUR. Poistné sa platí   
           štvrťročne sumou 21 295 EUR. 

 
2) Poistenie majetku pre prípad prerušenia prevádzky v dôsledku živelnej pohromy. 
 

Spoločnosť má poistený majetok pre prípad jeho znehodnotenia živelnou pohromou. Majetok je poistený           
na sumu 14 060 410 EUR  a ročné poistné predstavuje 14 623 EUR. Poistné sa platí štvrťročne sumou                         
3 655 EUR. 
 
3) Okrem uvedených základných zmlúv na poistenie majetku má spoločnosť uzatvorené daľšie 

poistné zmluvy na: 
 

• poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom do výšky 800 000 EUR. Ročné poistné                         
je 13 500 EUR                        

• poistenie majetku počas prepravy  na obdobie jedného roka. Poistné je 805 EUR  
• poistenie strojov a zariadení. Poistná suma je 2 124 531 EUR a ročné poistenie 7 342 EUR 

 
 
3. Investície do nehnuteľností a pridružených spoločností 
 

 
 Podielové CP a podiely v ovládanej osobe 

K 1.1.2011 1 952 087 
Prírastky 209 953 
Úbytky 0 

K 31.12. 2011 2 162 040 
 
 
Investícia do pridružených spoločností  v rámci Skupiny Chemolak predstavuje investíciu do 
spoločnosti BIOENERGOKOMPLEX s.r.o. Kolín. V roku 2011 sa z dôvodu zmeny kurzu CZK/EUR 
a dosiahnutého hospodárskeho výsledku pridruženej spoločnosti zvýšila hodnota uvedenej investície z 
hodnoty 1 952 087 EUR na hodnotu  2 162 040 EUR 
 
 
4. Investície na predaj 
 
 Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely 
K 1. 1 2011 11 006 
Prírastky 0 
Úbytky 3 026 
Presuny 3 005 

K 31. 12 2011 10 985 
 
V rámci investícií na predaj eviduje skupina Chemolak finančnú investícia CHEMOLAK a.s.  -  akcie OTP 
a.s. Bratislava v hodnote  7 980 EUR. Prírastok z roku 2010  v hodnote 3 026 EUR, ktorý pozostával 
z cenných papierov  - akcií z obdobia kupónovej privatizácie , ktoré od viacerých drobných DIK-ov 
odkúpila spoločnosť Chemolak Secent bol v roku 2011 v rámci konsolidácie kapitálu eliminovaný a 
zároveň došlo v rámci konsolidácie kapitálu aj k presunu netto podielu na základnom imaní 
v spoločnosti Chemolak Mukačevo s.r.o.  v hodnote 3 005 EUR zo skupiny  Podielových cenných 
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papierov v ovládanej osobe do skupiny Ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov, z dôvodu, 
že Chemolak a.s. stratil rozhodujúci vplyv nad spoločnosťou Chemolak Mukačevo s.r.o.,nakoľko táto je 
v likvidácii.  
 
 
5. Ostatný neobežný majetok 
 
 
 Prijaté dlhodobé zálohy 
K 1. 1 2011 3 791 
Prírastky 0 
Úbytky 
Kurzové rozdiely 

0 
(107) 

K 31. 12 2011 3 684 
 
 
Dlhodobé zálohy pozostávajú z prijatej dlhodobej  kaucie na nájom od spoločnosti PDI Liberec v hodnote 
94 996 Kč ( 3 684 EUR), ktorá pôsobí v priestoroch spoločnosti CHEMOLAK TRADE s.r.o. Liberec  
 
 
 
6. Zásoby  
 
Zásoby pozostávajú z nasledujúcich položiek: 
 
 

Druh zásob 

Stav                  
k 31. 12. 

2011 

Stav                     
k 31. 12. 

2010 

Suroviny a materiál  2 393 842 2 431 847 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 348 395 367 653 
Výrobky  2 880 708 1 897 145 
Zvieratá 339 339 
Tovar   1 191 844 1 826 044 
Zásoby spolu 6 815 128 6 523 028 

  
 

7. Obchodné a ostatné pohľadávky 
 
 k 31.12.2011 k 31.12.2010 
Pohľadávky z obchodného styku  brutto 4 010 218 3 892 356 

 Opravné položky k pohľadávkam z obchodného   
 Styku (1 281 663) 

 
(1 495 371) 

Pohľadávky z obchodného styku netto 2 728 555 2 396 985 
Pohľadávky voči pridruženej spoločnosti 324 481 312 000 
Iné pohľadávky  34 318 13 493 
Náklady budúcich období krátkodobé 29 244 29 275 
Príjmy budúcich období krátkodobé 39 824 35 689 
Krátkodobé pohľadávky netto 3 156 422 2 787 442 

 
Spôsob a výška poistenia pohľadávok 
 

Predmet poistenia Poistná suma Poistné Názov a sídlo poisťovne 
Poistenie pohľadávok 
z dodávateľských úverov                     
od 13.6.2009 

9 000 000 
 

0,22 % 

Coface Austria  

Kreditversicherung AG 

    

Hodnota pohľadávok, na ktoré 
sa zriadilo záložné právo 

X   

Hodnota pohľadávok, pri 
ktorých je obmedzené právo 
s nimi nakladať 

X 
 

0 
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Poistné sa platí mesačne. 

 
Poistenie krátkodobého rizika u vybraných zahraničných odberateľov 

 
Odberateľ Poistná suma Poistné Názov a sídlo poisťovne 
AOC, USA 1 200 000 0,15% Exim banka 
Fischer, Rakúsko 12 000 0,20% Coface 
Henelit, Maďarsko 40 000 0,22% Exim banka 
Lakmont, Poľsko 8 000 0,22% Exim banka 
Fabryka Sniezka, Poľsko 300 000 0,20% Coface 
Sefra Farben, Rakúsko 25 000 0,20% Coface 
Novatic, Nemecko 200 000 0,20% Coface 
Henkel ČR, Česká republika 170 000 0,20% Coface 
NOVOL, Polsko 330 000 0,20% Coface 
Poistené pohľadávky spolu 1 745 000 X X 

 
Poistné sa platí mesačne. 
 
 
8.  Daňové pohľadávky 
 
 K 31.12.2011 K 31.12.2010 
Daňové pohľadávky  z dane z pridanej 
hodnoty 

27 697 0 

 
 
9. Peniaze a peňažné ekvivalenty 
 
 K 31.12.2011 K 31.12.2010 
Peniaze a peňažné ekvivalenty, z toho 460 136 1 003 843 
Peniaze 36 603 33 875 
Účty v bankách 423 533 969 968 

 
 
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY 
 
10. Vlastné imanie 
 
 K 31.12.2011 K 31.12.2010 
Základné imanie 16 650 734 16 650 734 
Vlastné akcie a obchodovateľné podiely (4 164) 0 
Rezervné fondy 1 204 919 1 206 194 
Nerozdelený zisk (2 415 761) (1 982 449) 
      z toho zisk bežného roka (430 061) (521 803) 
Kurzové rozdiely (640 093) (398 679) 
Konečný stav k 31. Decembru 14 795 635 15 475 800 

 
11. Dlhodobé pôžičky – úvery 
 
 
K 31.12.2011 skupina  evidovala nasledovné dlhodobé úvery 
 

Druh úveru Banka Mena 
Suma 
v EUR 

Úroková 
sadzba v % 

Splatnosť 

Splátkový Grant EU Tatrabanka EUR 614 137 4,87 30.09.2014 
Úvery a výpomoci spolu X x 614 137 x x 

 
 
 
 
K 31.12.2010 skupina  evidovala nasledovné dlhodobé úvery 
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Druh úveru Banka Mena 
Suma 
v EUR 

Úroková 
sadzba v % 

Splatnosť 

Kontokorentný Tatrabanka EUR 761 143 2,48 31.01.2012 
Splátkový Tatrabanka EUR 1 000 000 2,65 31.01.2012 
Kontokorentný Tatrabanka EUR 835 000 2,78 31.01.2012 
Splátkový Grant EU Tatrabanka EUR 429 849 4,51 30.09.2014 
Úvery a výpomoci spolu X x 3 025 992 x x 

 
 
 
12. Dlhodobé rezervy 
 

Druh rezervy 
Stav 
k 1. 1. 2011 

Tvorba 
Zrušenie 
v priebehu roka 

Stav 
k 31. 12. 2011 

Rezerva na odchodné 72 013 1 595 30 816 42 792 
Dlhodobé rezervy spolu 72 013 1 595 30 816 42 792 
 

• Rezerva na odchodné 
 
Podľa kolektívnej zmluvy na rok 2011 je spoločnosť povinná zaplatiť svojim zamestnancom pri odchode           
do starobného alebo invalidného dôchodku jedennásobok ich priemernej mesačnej mzdy, tzv. odchodné. Ide 
o minimálnu požiadavku ustanovenú v Zákonníku práce.  
Spoločnosť za účelom verného zobrazenia v účtovnej závierke a za účelom pravdivého zobrazenia v účtovnom 
období roku 2011 aplikovala ustanovenie § 19 ods. 7, písm. s) Postupov účtovania, účtuje o tvorbe 
a rozpúšťaní rezervy ohľadom programov so stanovenými výhodami. Rezerva je súčasnou hodnotou záväzku 
z odstupného k súvahovému dňu, spolu s úpravami o odhady pravdepodobnosti. Súčasná hodnota rezervy je 
stanovená očakávanými budúcimi peňažnými tokmi. V súlade s rozhodnutím vedenia a.s. je výpočet rezervy 
od roku 2011  stanovený na obdobie 15 rokov od súvahového dňa. Vzhľadom na zmenu pravidiel tvorby 
rezervy v roku 2011 došlo k medziročnému zníženiu výšky rezervy z hodnoty 72 013 EUR na hodnotu                            
42 792 ; t.j. o  29 221 EUR. 
 Diskontná sadzba v roku 2011 a v ďalších rokoch je stanovená na 5 % p.a.. Budúci nárast miezd v roku 2011 
a v ďalších rokoch sa predpokladá  1 % p.a..  

 
 
 
13. Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka: 
 
 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Zdaniteľné dočasné rozdiely medzi účtovnou 
hodnotou majetku a daňovou základňou 

(5 361 921) (2 970 787) 

Odpočítateľné dočasné rozdiely medzi účtovnou 
hodnotou záväzkov a daňovou základňou 

45 190 76 045 

Zdaniteľné dočasné rozdiely spolu (5 316 731) (2 894 742) 
Sadzba dane z príjmov ( v %) 19 19 
Odložený daňový záväzok (1 010 179) (550 001) 
Zmena odloženého daňového záväzku (460 178) (181 051) 
Zaúčtovaná ako náklad (80 959) ( 145 174) 
Zaúčtovaná do vlastného imania (379 219) (35 877) 

 
 
14. Dlhodobé záväzky z finančného leasingu: 
 
 
Predmet leasingu 
 

2011 2010 

Leasing mixačných zariadení 15 685 24 099 
Leasing automobilov 1 825 5 556 
Spolu 17 510 29 655 

 
15. Ostatné neobežné záväzky: 
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15.1. Dotácie 
 

 
 

k  31.12.2011 
 

k  31.12.2010 

Dotácie  721 721 0 
Spolu 721 721 0 

 
V rámci ostatných neobežných záväzkov vykazuje Skupina dotáciu vo výške 721 721 EUR. Jedná                     
sa o čiastočne čerpanú dotáciu v rámci externej pomoci Európskeho spoločenstva  na projekt „Zvýšenie 
konkurencieschopnosti spoločnosti CHEMOLAK a.s. zavedením nových inovatívnych technológií“. Celková 
výška investície  v rámci uvedeného projektu bola 2 046 896 EUR a schválená výška poskytnutého 
príspevku 818 758,44 €. Dotácia je vedená v rámci Ostatných neobežných záväzkov a je rozpúšťaná do 
hospodárskeho výsledku cez účty Ostatných prevádzkových nákladov priamoúmerne s s odpismi 
dlhodobého majetku obstaraného z prostriedkov dotácie.   
 
 
15.2. Záväzky zo sociálneho fondu:    
 
Text 2011 2010 
Stav sociálneho fondu k 1. januáru  4 783 32 637 
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 20 229 22 045 
Tvorba ďalším prídelom zo zisku 0 0 
Tvorba prídelom z ostatných fondov 0 0 
Ostatná tvorba 0 0 
Tvorba spolu 25 012 54 682 
Čerpanie sociálneho fondu 23 846 49 899 
Čerpanie spolu 23 846 49 899 
Stav sociálneho fondu k 31. decembru  1 166 4 783 

 
 
 
15.3. Prijaté dlhodobé zálohy:    
 
 Prijaté dlhodobé zálohy 
K 1. 1 2011 3 804 
Prírastky 0 
Úbytky 
Kurzové rozdiely 

0 
(107) 

K 31. 12 2011 3 697 
 
 
 
16. Obchodné a ostatné záväzky 
 

 
 
k  31.12.2011 

 
k  31.12.2010 

Záväzky z obchodného styku,  2 267 551 1 931 686 
z toho nevyfaktúrované dodávky 52 343 16 501 
Záväzky voči spoločníkom a združeniu  ( vrátené dividendy) 6 534 44 757 
Záväzky voči zamestnancom 188 175 197 676 
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia 141 102 133 101 
Iné záväzky 36 11 033 
Výdavky budúcich období 7 149 33 603 
Výnosy budúcich období 70 921 62 500 
Spolu 2 733 811 2 414 356 
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17. Záväzky z dane z príjmu a ostatných daní 
 
17.1. Záväzky z dane z príjmu 
 
 k 31.12. 2011 k 31.12. 2010 
Záväzky z dane z príjmu  0 15 294 

 
17.2. Záväzky z  daní iných ako daň z príjmov 
 
 k 31.12. 2011 k 31.12. 2010 
Záväzky  z  daní iných ako daň z príjmov 84 877 0 

 
 
 
18. Krátkodobé úvery  a pôžičky: 
 
Údaje o krátkodobých bankových úveroch a výpomociach  k 31.12.2011: 8 292 781 €  
 
Druh úveru Banka Mena Stav k 31. 12. 2011 
Kontokorentný Tatrabanka EUR 1 266 393 
Splátkový Tatrabanka EUR 1 000 000 
Splátkový Grant EU Tatra banka EUR 307 000 
Splátkový Volksbank EUR 3 000 000 
Kontokorentný Volksbank EUR 677 060 
Kontokorentný Slovenská 
sporiteľňa 

SLSP EUR 2 042 328 

Úvery a výpomoci spolu x X 8 292 781 
 
 
Druh úveru Banka Mena Stav k 31. 12. 2010 
Splátkový Dexia EUR 1 742 000 
Kontokorentný Dexia EUR 28 805 
Kontokorentný Grant EU Tatra banka EUR 266 286 
Splátkový Volksbank EUR 3 000 000 
Kontokorentný Volksbank EUR 266 176 
Strednodobý SZRB SZRB EUR 29 506 
Úvery a výpomoci spolu x X 5 332 773 

 
 
19. Krátkodobá časť záväzkov z finančného leasingu 
 
Predmet leasingu 
 

k 31.12.2011 k  31.12.2010 

Leasing mixačných zariadení 11 681 10 059 
Leasing automobilov 7 779 23 745 
Spolu 19 460 33 804 

 
 
 
20. Krátkodobé rezervy 
 
 k 31.12.2011 k  31.12.2010 
Rezerva na monitorovanie  
skládky odpadov  

0 4 579 

Krátkodobé rezervy na nevyčerpanú RD, prémie a hmotnú 
zainterosovanosť * 

0 114 138 
 

Krátkodobé rezervy na odchodné 2 398 0 
Krátkodobé rezervy spolu 2 398 118 717 
 

 
* Rezerva na nevyčerpanú RD, prémie a hmotnú zainteresovanosť  
Od roku 2011 skupina vykazuje záväzky z titulu nevyčerpanej dovolenky, nevyplatených prémii a odmien                 
v rámci krátkodobých záväzkoch. Tieto záväzky boli do roku 2010 vykazované v rámci rezerv. 
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IV. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE KU KONSOLIDOVANÉMU VÝKAZU KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU   
 
21. Výnosy  
 
Skupina dosiahla nasledovné tržby: 
 
 k 31.12. 2011 k 31.12. 2010 
Tržby z predaja výrobkov, tovaru a služieb 25 588 707 23 451 909 
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 966 279 33 971 
Aktivácia materiálu, tovaru, nehmotného  a hmotného majetku  4 418 587 4 220 577 
Celkom 30 973 572 27 706 457 

 
 

Teritoriálna štruktúra predaja 
Suma 

k 31. 12. 
2011 

% 
Suma 

k 31. 12. 
2010 

% 

Slovenská republika 13 583 347 53,08 13 874 063 59,16 
Česká republika 3 925 970 15,34 3 058 832 13,04 
Ostatné zahraničie 8 079 390 31,58 6 519 014 27,80 
Celkom 25 588 707 100,00 23 451 909 100,00 

 
22. Náklady 
 
 k 31.12. 2011 k 31.12. 2010 
Spotreba materiálu, energie a náklady na predaný tovar (22 866 138) (20 153 350) 
Osobné náklady (3 827 201) (3 947 401) 
Odpisy  (1 422 242) (1 359 178) 
Ostatné prevádzkové náklady, z toho (2 513 295) (2 423 433) 
Služby (2 943 658) (2 587 484) 
Dane a poplatky (129 985) (135 121) 
Zisk z predaja majetku a zásob 74 585 453 306 
Ostatné náklady/výnosy na hospodársku činnosť 485 763 153 934 
Celkom (30 628 876) (27 883 363) 

 
 
23. Zisk pred zdanením a finančnými operáciami 
 
 k 31.12. 2011 k 31.12. 2010 
Zisk pred zdanením a finančnými operáciami  344 696 (176 906 ) 

 
 
24. Úroky a ostatné finančné náklady 
 
 k 31.12. 2011 k 31.12. 2010 

Úroky (310 243) (182 137) 
Ostatné finančné náklady, z toho (312 021) (15 428) 
Kurzové rozdiely (108 659) 194 768 
Ostatné náklady na finančnú činnosť (203 632) (210 196) 
Zisk z finančných operácií (622 264) (197 565) 

 
 
25. Zisk pridruženej spoločnosti 
 
 k 31.12. 2010 k 31.12. 2010 
Podiel na zisku v pridruženej spoločnosti (71 266) (2 157) 
Celkom (71 266) (2 157) 
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26. Zisk pred zdanením  
 
 k 31.12. 2011 k 31.12. 2010 
Zisk pred zdanením  (348 834) (376 629) 

 
 
27. Daň z príjmu 
 
 k 31.12. 2011 k 31.12. 2010 
Daň z príjmu  splatná 269  
Daň z príjmu  odložená 80 959 145 174 
Celkom 81 227 145 174 

 
 
28. Zisk za obdobie 
 
Položka k 

31.12. 2011 
k 

31.12. 2010 
Zisk pred zdanením (348 834) (379 629) 
Daň z príjmov 81 227 145 174 
Zisk po zdanení (430 061) (521 803) 
Počet akcií 501 620 501 620 
Zisk po zdanení/akcia (0,86) (1,04) 

 
29. Finančné nástroje  

Finančným nástrojom je hotovosť, kapitálový nástroj inej účtovnej jednotky, akákoľvek dohoda 
oprávňujúca získať alebo zaväzujúca poskytnúť hotovosť alebo iné finančné aktívum alebo akákoľvek 
dohoda oprávňujúca alebo zaväzujúca zámenu finančných aktív a záväzkov. 
 
Účtovná hodnota finančných nástrojov: 

V  EUR  Pozn. 2011 2010 

Peniaze a peňažné ekvivalenty 9 460 136 1 003 842 

Pohľadávky z obchodného styku 7 2 728 557 2 396 985 

Pohľadávky  3 188 693 3 400 827 

    

Dlhodobý úver, okrem krátkodobej časti 11 614 137 3 025 992 

Dlhodobé rezervy 12 42 792 72 013 

Odložený daňový záväzok 13 1 010 179 550 001 

Dlhodobé záväzky z finančného leasingu 14 17 510 29 655 

Ostatné dlhodobé záväzky 15 726 582 8 587 

    

Záväzky z obchodného styku 16 2 733 811 2 414 355 

Záväzky z dane z príjmu a ostatných daní 17 84 877 15 294 

Bankové kontokorentné účty a úvery 18 8 292 781 5 332 773 

Krátkodobé záväzky z finančného leasingu 19 19 460 33 804 

Krátkodobé  rezervy 20 2 398 118 717 

Finančné záväzky ocenené v zostatkovej  

(amortizovanej) hodnote 

 13 544 527 11 601 191 
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Reálna hodnota finančných nástrojov 
 
Reálna hodnota pohľadávok a finančných záväzkov ocenených v zostatkovej hodnote sa z dôvodu ich 
krátkej splatnosti, resp. viazanosti na variabilné úrokové miery, významne nelíši od ich účtovnej hodnoty. 
 
Riadenie finančného rizika 
 
Nasledovné riziká súvisia s držanými finančnými nástrojmi: 

i) Kreditné riziko; 
ii) Riziko likvidity; 
iii) Trhové riziko, ktoré zahrňuje: 

• Úrokové riziko; 
• Menové riziko; 
• Riziko zmien trhových cien 

 
Skupina môže pri riadení svojho komoditného, kurzového a úrokového rizika vyplývajúceho z peňažných 
tokov z podnikateľských činností a finančných dohôd uzatvárať rozličné typy forwardov, swapov a opcií.  
 
i) Kreditné riziko 
 
Koncentrácia úverového rizika vzťahujúca sa k účtom pohľadávok je obmedzená v dôsledku veľkého počtu 
zákazníkov Skupiny. Finančná situácia zákazníkov je neustále hodnotená a vo všeobecnosti sa od 
zákazníkov nevyžaduje žiadne ručenie. Skupina vytvára opravné položky na potenciálnu stratu zo zníženia 
hodnoty a takéto straty spolu neprevyšujú očakávania vedenia. 
 

 
Analýza  pohľadávok bez znehodnotenia: 

V  EUR 

Zostatková 
hodnota  

2011  

Zostatková 
hodnota  

2010  

V lehote splatnosti bez znehodnotenia 1 497 790 1 370 246 

Po lehote splatnosti bez znehodnotenia 1 230 767 1 026 738 

do 90 dní 898 562 707 752 

91 – 360 dní 97 431 50 005 

nad 360 dní 234 774 268 981 

Pohľadávky bez znehodnotenia spolu 2 728 557 2 396 984 

 
Analýza znehodnotených  pohľadávok: 
 

V  EUR 
Nominálna 

hodnota 2011  
Opravná položka 

2011  
Zostatková 

hodnota 2011  

V lehote splatnosti so znehodnotením 0 0 - 

    

Po lehote splatnosti so znehodnotením 1 281 663 -1 281 663 0 

do 90 dní 0 0 - 

91 – 360 dní 0 0 0 

nad 360 dní 1 281 663 -1 281 663 0 

Pohľadávky so znehodnotením spolu 1 281 663 -1 281 663 0 
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V  EUR 

Nominálna 
hodnota 

2010  

Opravná položka 

2010  

Zostatková 
hodnota 

2010  

V lehote splatnosti so znehodnotením 0 0 - 

    

Po lehote splatnosti so znehodnotením 1 495 371 -1 495 371  

do 90 dní 99 609 -99 609 - 

91 – 360 dní 49 976 -49 976 0 

nad 360 dní 1 345 786 -1 345 786 0 

Pohľadávky so znehodnotením spolu 1 495 371 -1 495 371 0 

 
 

ii) Riziko likvidity  
Politikou Skupiny je, aby mala v súlade so svojou finančnou stratégiou dostatočné peňažné prostriedky 
a ekvivalenty alebo aby mala k dispozícii finančné prostriedky v primeranej výške úverových zdrojov na pokrytie 
rizika nedostatočnej likvidity. Výška úverových zdrojov k 31. decembru 2011 a k 31. decembru 2010 je 
nasledovná: 

V  EUR 2011 2010 

Dlhodobé úverové rámce 614 137 3 025 992 

Krátkodobé úverové rámce  8 292 781 5 332 773 

Dostupné úverové zdroje spolu 8 906 918  8 538 765 

 
 
Analýza rizika likvidity: 

Pohľadávky 
Finančné záväzky oceňované 

amortizovanými nákladmi 

V  EUR 2011 2010 2011 2010 

Na požiadanie 1 497 790 1 370 246 - - 

Od 1 do 3 mesiacov 898 562 807 361 8 318 241 5 366 577 

Od 3 do 12 mesiacov 97 431 99 981   

Od 1 do 5 rokov 1 516 436 1 614 766   

Nad 5 rokov - - 631 647 3 055 647 

Spolu 4 010 219 3 892 354 8 949 888 8 422 224 
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Splatnosť finančných záväzkov na základe zmluvných nediskontovaných platieb: 

2011 
V EUR 

Na 
požiadanie 

Do 1 
mesiaca 

Od 
1 do 3 

mesiacov 

Od 3 do 12 
mesiacov 

Od 1 do 5 
rokov 

Nad 5 
rokov 

Spolu 

Dlhodobé bankové úvery - - - - 614 137 - 614 137 

Dlh. záv. z fin. prenájmu - - - - 17 510 - 17 510 

Ostatné dlhod. záväzky - - - - 1 779 553 - 1 779 553 

Záv. z obchodného styku 1 600 586 - - 666 965 - - 2 267 551 
Krátkodobé bank. úvery - - - 8 298 781 - - 8 298 781 

Krátk. záv. z fin. prenáj. - - - 19 460 - - 19 460 

Ostatné krátkodobé 
záväzky 541 442 - - - - 6 093 547 535 

Spolu 2 414 028   8 985 206 2 411 200 6 093 13 544 527 

 
 

       

 
2010 
V EUR 

 
Na 

požiadanie 

 
Do 1 

mesiaca 

 
Od 

1 do 3 
mesiacov 

 
Od 3 do 12 

mesiacov 

 
Od 1 do 5 

rokov 

 
Nad 5 
rokov 

 
Spolu 

Dlhodobé bankové úvery - - - - 3 025 992 - 3 025 992 

Dlh. záv. z fin. prenájmu - - - - 29 655 - 29 655 

Ostatné dlhod. záväzky - - - - 630 601 - 630 601 

Záv. z obchodného styku 1 688 646 - - 212 454 14 087 - 1 915 187 

Krátkodobé bank. úvery - - - 5 332 773 - - 5 332 773 

Krátk. záv. z fin. prenáj. - - - 3 804 - - 33 804 

Ostatné krátkodobé 
záväzky 588 467 - - - - 44 712 

633 179 

Spolu 2 277 113   5 579 031 3 700 335 44 712 11 601 191 

 
iii) Trhové riziká 
 
Úrokové riziko 
 
Vystavenie Skupiny trhovým rizikám zo zmeny v úrokových sadzbách sa vzťahuje najmä  na dlhové záväzky 
Skupiny. Politikou Skupiny je spravovať svoje úrokové náklady využitím kombinácie fixnej sadzby a variabilnej 
úrokovej sadzby na úver. 

Nižšie uvedená analýza senzitivity bola vykonaná na základe vystavenosti nederivátových nástrojov úrokovým 
sadzbám k dátumu účtovnej závierky. Pri záväzkoch s pohyblivou sadzbou sa analýza zostavuje na základe 
predpokladu, že suma záväzku vykázaná k dátumu účtovnej závierky zostávala nesplatená po celý rok. 

Ak by úrokové sadzby boli o 50 bázických bodov vyššie, resp. nižšie a všetky ostatné premenné zostali konštantné, 
zisk spoločnosti za rok končiaci sa 31. decembra 2011 by sa znížil, resp. zvýšil o 44 564 EUR (2010: zmena o 41 
774 EUR). To sa týka predovšetkým vystavenosti spoločnosti úrokovým sadzbám pri jej výpožičkách s pohyblivými 
úrokovými sadzbami. 
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Menové riziko 
 
Skupina podlieha riziku cenových fluktuácií vzťahujúcich sa k očakávaným výnosom a prevádzkovým nákladom 
a existujúcim aktívam a pasívam denominovaným v iných menách ako je euro. Skupina spravuje svoje riziko 
spojené s cudzou menou prostredníctvom využitia portfólia mien. 
 
Analýza citlivosti na menové riziko: 

 

Nasledujúca tabuľka uvádza detailné údaje o citlivosti spoločnosti na 5% zvýšenie a zníženie kurzu EUR oproti CZK a USD. 
Analýza senzitivity sa vzťahuje sa peňažné položky v cudzej mene a upravuje ich prepočet ku koncu obdobia o uvedenú 
zmenu výmenných kurzov. Kladné číslo v tabuľke znamená zvýšenie zisku a iných zložiek vlastného imania pri znížení kurzu 
EUR oproti príslušnej mene. Keď sa EUR posilňuje oproti príslušnej mene, bude to rovnako mať vplyv na zisk, resp. iné 
zložky vlastného imania, ale opačným smerom a číslo v tabuľke bude záporné. 

 

 CZK USD 

V EUR 2011 2010 2011 2010 

Dopad na zisk pred zdanením a vlastné 
imanie pri náraste o 5% 

26 364 29 290 11 760 11 416 

Dopad na zisk pred zdanením a vlastné 
imanie pri znížení o   5% 

-24 990 -27 795 -11 369 -10 853 

     

Cenové riziko súvisiace s komoditami  

 
Skupina je vystavená cenovému riziku súvisiacemu s komoditami na oboch stranách, aj pri kúpe aj pri predaji,  

pričom spravuje toto riziko prostredníctvom vyplývajúceho prirodzeného zabezpečenia.  
 
Riadenie kapitálu  
 
Hlavným cieľom skupiny v oblasti riadenia kapitálu je zaistiť zabezpečenie vysokého kreditného ratingu a zdravých 
finančných ukazovateľov kapitálu s cieľom podporiť jej podnikateľskú činnosť a maximalizovať hodnotu akcionárov. 
 
Skupina riadi a upravuje svoju kapitálovú štruktúru s pohľadom na zmeny v ekonomických podmienkach. V rámci 
zachovania alebo úpravy kapitálovej štruktúry skupina môže upravovať výplaty dividend akcionárom, vyplatiť kapitál 
akcionárom alebo vydať nové akcie. 
 

 
Štruktúra kapitálu a čistého dlhu Skupiny a hodnoty vyššie uvedeného pomerového ukazovateľa sú v nasledujúcej 
tabuľke: 
 

1. V  EUR 2011 2010 

Dlhodobé úvery okrem krátkodobej časti 614 137 3 025 992 

Krátkodobý úver s krátkodobou časťou dlhodobého úveru 8 292 781 5 332 773 

Peniaze a peňažné ekvivalenty -460 136 -1 003 842 

Čistý dlh 8 446 782 7 354 923 

   

Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti 14 795 635 15 475 799 

Vlastné imanie a čistý dlh 22 114 047 22 830 722 

Ukazovateľ zadlženosti (%) 38,19% 32,21% 
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V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH.  
 
Pasívne súdne spory – spoločnosť CHEMOLAK a.s.: 

 
1)  Spoločnosť žaluje spoločnosť VAPER a.s. Žiar nad Hronom vo veci nezaplatenia kúpnej ceny pracovných 

odevov v hodnote 15 405 EUR 
  

2)  Spoločnosť žaluje fyzická osoba  - bývalý zamestnanec PaedDr. Ján Labanič  vo veci neoprávnene 
ukončeného pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa a s tým súvisiacej  straty na zárobku vo 
výške 36 943 EUR. V súčasnosti prebieha odvolacie konanie po zamietavom prvostupňovom rozsudku. 
Tento súdny spor je v štádiu konania, spoločnosť neočakáva nepriaznivé dopady, preto sa v týchto 
účtovných výkazoch nevytvorili žiadne rezervy na prípadné straty. 

 
3) Spoločnosť žaluje fyzická osoba  p. Pavol Portáš vo veci náhrady škody spôsobenej dopravným 

prostriedkom v majetku a.s. pri havárii. Žalovaná suma predstavuje náklady žalobcu súvisiace 
s liečením následkov dopravnej nehody a ušlého zárobku v hodnote 14 227 EUR. Tento súdny spor je v 
štádiu konania, spoločnosť neočakáva nepriaznivé dopady, preto sa v týchto účtovných výkazoch 
nevytvorili žiadne rezervy na prípadné straty. 

 
Pasívne súdne spory č. 2 a č. 3 pretrvávajú z minulých období a v roku 2011 neboli ukončené. 
 
Transakcie so spriaznenými stranami. 
 
Medzi identifikovanými spriaznenými osobami Skupiny sú väčšinoví akcionári, riaditelia a vedenie Skupiny 
Počas roka uzavrela Skupina transakcie s viacerými spriaznenými osobami, pričom tieto zahŕňajú 
nasledovné: 
Celková odmena predstavenstvu predstavovala sumu 91 615 EUR (2010: 91 615 EUR), zatiaľ čo celková 
odmena členom dozornej rady predstavovala sumu  34 985 EUR (2010: 33 696 EUR). 
K 31. decembru Skupina nemá preddavky, pôžičky, záruky ani iné pohľadávky voči členom štatutárnych 
orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov konsolidujúcej účtovnej jednotky. 
 
 
VI. VÝZNAMNÉ UDALOSTI PO DNI KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
 
V účtovníctve  Skupiny nenastali žiadne významné zmeny, týkajúce sa roka 2011, ktoré by bolo potrebné na 
tomto mieste uviesť.  
 
 
 VII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA 
 
Popis a výška zmien vlastného imania 
 

Text 
Stav  
k 31. 12. 2011 

Stav  
k 31. 12. 2010 

+ / - 

Vlastné imanie, v tom 14 795 635 15 475 800 (680 165) 
Základné imanie 16 650 734 16 650 734 0 
Vlastné akcie a obchodovateľné podiely ( 4 164) 0 ( 4 164) 
Rezervné fondy 1 204 919 1 206 194 (1 275) 
Nerozdelený zisk / strata (2 415 761) (1 982 449) (433 312) 
Z toho nerozdelený zisk / strata bežného obdobia (430 061) (521 803) 91 742 
Kurzové rozdiely  (640 093) (398 680) (241 413) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pozn6mky . ku konsolidovanfm riEtovn,im vikazom zostavenim v srl lade s medzin6rodnimi
itandardmi pre finanEn6 vvkazovanie za rok konEiaci 31, decembra 2011

VI I I ,  INFORMACIE K PREHIADU O PENAZNfCH TOKOCH

Skupina zostavila prehl'ad petiaznich tokov - cash flow nepriamou met6dou

Kompenzovanie hrubich prijmov a hrubich vidavkov:
' l rube prUmy d  v idavky  nebo l i  kompenzovane.

a) Investi in6 a finanin6 transakcie, ktor€ nesp6sobujri pohyb peiainich prostriedkov
a peiain'ich ekvivalentov

Vietky transakcie, ktore boli poaas roka 2011 v Skupine uskutoenene a bolo o nich iftovand ovplyvriuj{
pohyb pehaZnlich prostriedkov alebo peria:nich ekvivalentov.

b) zlotky peiainich prostriedkov a peiainich ekvivalentov a sri lad medzi sumami v prehl'ade
o peiainfch tokoch a ekvivalentnimi poloikami vykazovan'imi v s(vahe

Text
Stav peiainich prostriedkov k 1. janueru 2011
Peia;ni tok zo zdkladnich podnikatel'skich dinnosti
PeiainV tok z investienVch iinnosti
PeriaZnv tok z finandnVch finnosti
Stav peiainich prostriedkov k 31. decembru 2011

Suma
1 003 842
r 797 456

(2 862 826)
527 664

460 136

V prehl'ade o peiainfch tokoch sa nevyskytol rozdiel medzi jednotlivimi zlozkami finanendho toku a stavom
peiainych prostriedkov poaas Iatovn6ho obdobia.

Tdto iatovnd z6vierka bola pripravenii dtia 31.8.2012
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