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Informačná povinnosť za rok: 2012 IČO:

Účtovné obdobie: od: 01.01.2012 do: 31.03.2012

Právna forma

Obchodné meno / názov:

Sídlo:
ulica, číslo
PSČ
Obec

Kontaktná osoba:

Tel.: smerové číslo 033 číslo:

Fax: smerové číslo 033 číslo:

E-mail:

WWW stránka

Dátum vzniku:

Zakladateľ:
Fond národného majetku

Časť 1.- Identifikácia emitenta

31411851

Informačná povinnosť za obdobie: 

akciová spoločnosť

Ing. Viliam Krchnár

www.chemolak.sk

krchnar@chemolak.sk

5560609

Základné imanie (v EUR):01.05.1992

I. štvrťrok 2012

Smolenice

16 650 734

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE

v zmysle zákona o burze cenných papierov

CHEMOLAK akciová spoločnosť

Továrenská 7
919 04 

5560630

emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu



Predmet podnikania:

a) vysvetlenie hlavných udalostí a 
obchodov, ku ktorým došlo počas 
príslušného obdobia, a ich dopad 
na finančnú situáciu emitenta a ním 
ovládaných osôb 

Ustanovenie § 36 zákona o burze ukladá emitentovi akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu povinnosť zverejniť počas prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia prvé 
predbežné vyhlásenie svojho riadiaceho orgánu a predbežné vyhlásenie svojho riadiaceho orgánu počas druhých šiestich mesiacov účtovného obdobia. Toto predbežné vyhlásenie 
emitent vydá najskôr po uplynutí lehoty desiatich týždňov od začiatku príslušného šesťmesačného obdobia a najneskôr v lehote šiestich týždňov pred skončením 
príslušného šesťmesačného obdobia.

Príloha

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,podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, 
výroba a rozvod tepelnej energie a TÚV,sprostredkovateľská činnosť

Zakladateľ:

Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov 
dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného 
informačného systému, v ktorej bolo predbežné 
vyhlásenie zverejnené

Hospodárske noviny                                                  
www.chemolak.sk

Dátum zverejnenia

Časť 2.   § 36 ods. 1 písm.a) zákona o burze

Oznámenie spôsobu zverejnenia 
predbežného vyhlásenia                 
§ 47 ods. 4 zákona o burze

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o burze

10.5.2012



alebo

b) všeobecný opis finančnej 
situácie a výsledkov hospodárenia 
emitenta a ním ovládaných osôb v 
príslušnom období

Príloha

UPOZORNENIE                                                                 
Výkaz ziskov a strát a súvaha podľa IAS/IFRS

Príloha č. 4 (P4Súvaha podľa IAS)

ovládaných osôb 

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva

Časť 3.  § 36 ods. 1 písm. b) zákona o burze

Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí
zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných
štandardov.                                                                                    
Emitent môže vypísať iba významné položky

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva
Príloha č. 1 (P1Súvaha-aktíva)

Výkaz ziskov  a strát priebežnej účtovnej závierky
Príloha č.2 (P2Súvaha-pasíva)
Príloha č. 3 (P3Výkaz ziskov a strát)

Výkaz ziskov a strát a súvaha priebežnej účtovnej závierky podľa SAS

Súvaha podľa IAS/IFRS



nie

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát a súvaha podľa 
IAS/IFRS                                                                                                                 
Emitent môže vypísať iba významné položky

Príloha č. 4 (P4Súvaha podľa IAS)

Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS

Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka 
okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o 
účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a 
tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá 
nespĺňa podmienky podľa  § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, 
zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných 
účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.                                              
Emitent môže vypísať iba významné položky

Príloha č. 7 (P7Výkaz ZaS podľa IAS)

Súvaha podľa IAS/IFRS Príloha č. 6 (P6Súvaha podľa IAS)

Príloha č. 5 (P5Výkaz ZaS podľa IAS)Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS

Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku  (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)

Súvaha podľa IAS/IFRS



Príloha - Časť 2.§ 36 odst.1 písm. a) zákona o burze 
 
 Vysvetlenie hlavných udalostí a obchodov, ku ktorým došlo počas príslušného obdobia, a ich 

dopad na finančnú situáciu emitenta a ním ovládaných osôb 
Spoločnosť vykázala za obdobie do 31.3.2012 hospodársky výsledok  v hodnote – 330 065 EUR, čo 
predstavuje v medziročnom porovnaní nárast o 233 495 EUR. Hospodársky výsledok z hospodárskych 
činností dosiahol k 31.3.2012 hodnotu -251 860 EUR a v medziročnom porovnaní narástol  o 195 948 
EUR. Na tomto raste sa rozhodujúcou mierou podieľajú činnosti zahŕňajúce výnosy a náklady 
súvisiace výrobou a predajom výrobkov spoločnosti súhrnne nazývané Pridaná hodnota. Pridaná 
hodnota medziročne narástla  z hodnoty 590 673 EUR k 31.3.2011 na hodnotu 854 201 EUR 
k 31.3.2012,čo predstavuje nárast o 263 528 EUR. Pri podrobnejšej analýze skupiny ukazovateľov 
Pridaná hodnota je zrejmý medziročný rast tržieb z predaja výrobkov, tovaru, zásob vlastnej výroby 
a aktivácie majetku do výnosov o 498 302 EUR Spoločnosť zaznamenala taktiež  medziročný rast 
spotreby materiálu a energií o 272 180  EUR avšak objem nakupovaných služieb medziročne poklesol 
o 54 516 EUR. Sumárne výnosová časť ukazovateľa Pridaná hodnota narástla medziročne o 498 302 
EUR zatiaľ čo jej nákladová časť   tiež narástla ale iba o 234 774 EUR.  
Rast tržieb z predaja je výsledkom zavedenia nových technológií, ktoré spoločnosť obstarala 
v minulom roku  spolufinancované cez operačný program Hospodársky rast a konkurencieschopnosť. 
Tieto technológie už začínajú prinášať úsporu v oblasti energií a  poskytujú spoločnosti možnosti na 
efektívnejšiu a rýchlejšiu reakciu na požiadavky zákazníkov, čím sa zrýchľuje celý proces výroby 
s cieľom zabezpečenia úspor v nákladoch a zvýšenie výnosov.  
Hospodársky výsledok z finančných operácií dosiahol k 31.3.2012 hodnotu –78 187 EUR a oproti 
porovnateľnému obdobiu roka 2011 narástol o 37 565 EUR Nárast je hlavne dôsledkom zmeny 
vykazovania nákladov na poistenie v hodnote 34 063 EUR  , ktoré  sa od roka 2012 uvádzajú 
v prevádzkovej oblasti. Keby nebola nastala zmena vo vykazovaní horeuvedených nákladov, zmeny                 
v medziročnom porovnaní  Hospodárskeho výsledku z finančných operácií by neboli významné.  
 
Príloha -Časť 3. § 36 odst.1 písm. b) zákona o burze 
 
Všeobecný opis finančnej situácie a výsledkov hospodárenia emitenta a ním ovládaných  osôb 
v príslušnom období 
Celkove spoločnosť vyprodukovala  za obdobie do I. štvťroka 2012 výnosy v hodnote                                        
6 380 632  EUR  a čerpala náklady v hodnote 6 710 697 EUR  
Pohľadávky z obchodného styku v medziročnom porovnaní poklesli z hodnoty 6 635 151 EUR 
k 31.3.2011 na hodnotu 6 576 790 EUR k 31.3.2012; t.j. o 58 361 EUR, čo je pozitívny jav. 
Vlastné imanie spoločnosti dosiahlo hodnotu 16 835 850 EUR a medziročne pokleslo                                      
o 559 953 EUR  Je to dôsledok zaúčtovania straty z roka 2011 v hodnote –544 426 EUR 
Pokles nákupov sa prejavilo  poklesom krátkodobých záväzkov z obchodného styku                                          
z hodnoty 3 996 835 EUR k 31.3.2011 na hodnotu 3 492 817 EUR k 31.3.2012; t.j. o 504 018 EUR, čo 
je rovnako ako pri pohľadávkach pozitívny jav.  
Úverová zaťaženosť spoločnosti  narástla o 214 479 EUR 
CHEMOLAK a.s. predpokladá najmä v druhom a treťom štvťroku oživenie dopytu po svojich 
produktoch a výrazný nárast tržieb. CHEMOLAK a.s. plánuje v roku 2012 zvýšiť obrat v porovnaní 
s rokom 2011 o 16,3 % na úroveň cca 27 122 tis. EUR a k tomu dosiahnuť zisk po zdanení na úrovni 
289 tis. EUR  
Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa bude predovšetkým pokračovanie aktivít v rozširovaní 
vlastnej siete podnikových predajní a predajných skladov na území Slovenskej a Českej republiky 
a akvizičné činnosti  v oblasti priemyselných zákazníkov nielen na domácom trhu ale aj na trhoch 
zahraničných.  V oblasti výroby a technológie  bude pokračovať zavádzanie metód zvýšenia 
produktivity práce a príprava nových náterových systémov v nadväznosti na požiadavky trhu.  

V roku 2012 budú naďalej realizované aktivity v oblasti interného zavádzania chemickej 
legislatívy REACH. Investície budú smerovať predovšetkým do ekológie, nákupu mixačnej 
a manipulačnej techniky a nákupu nových plniacich liniek.    
 
 



Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Brutto Netto Netto

Korekcia
72 400 112 
40 573 428 
56 896 091 
39 834 886 
7 327 786 
5 873 263 
3 790 110 
3 287 476 
1 512 246 
1 510 315 
1 054 810 
1 054 810 

20 662 
20 662 

949 958 

41 772 269 
30 351 703 

441 666 

17 260 596 
9 906 640 

23 467 223 
20 445 063 

3 552 

599 232 

7 796 036 
3 609 920 
7 288 056 
3 609 920 

500 000 

7 980 

15 480 330 
738 542 

6 742 855 

2 606 662 

500 952 

Súvaha priebežnej účtovne závierky-aktíva  (v celých eurách)

Názov účtovnej jednotky:

01.01.2012 - 31.03.2012Za obdobie od do:

001

Bežné účtovné obdobie

IČO:

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:

31 826 684 

Označ
.

STRANA AKTÍV
Číslo 

riadku

003

004

31 886 032 

16 587 912 

1 160 446 

568 838 

002

1 454 523 

17 061 205 

502 634 
005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

1 931 

949 958 

11 420 566 

441 666 

7 353 956 

3 022 160 

3 552 

599 232 

4 186 116 

3 678 136 

500 000 

7 980 

6 742 855 

2 606 662 

500 952 

14 741 788 

Spolu majetok

A. Neobežný majetok

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet

A.I.  1.

       2.

Aktivované náklady na vývoj

Softvér

033

       3. Oceniteľné práva

       4. Goodwill

       5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

       6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

       7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet

A.II. 1. Pozemky

       2. Stavby

       3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

       4. Pestovateľské celky trvalých porastov

       5. Základné stádo a ťažné zvieratá

       6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok

       7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

       8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

       9. Opravná položka k nadobudnutému majetku

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet

A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

       2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

       3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely

       4. Pôžičky účtovnej jednotke v  konsolidovanom celku

       5. Ostatný dlhodobý finančný majetok

       6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok

       7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok

       8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

B. Obežný majetok

B.I. Zásoby súčet

B.I.  1. Materiál

       2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby

8 588 

583 020 

11 365 513 

441 666 

7 705 842 

1 326 315 

3 552 

1 743 462 

144 676 

4 061 953 

3 553 973 

500 000 

7 980 

348 249 

15 268 882 

7 008 385 

3 171 352 

01.01.2011 - 31.03.2011
CHEMOLAK akciová spoločnosť
31411851



2 328 613 

339 

1 306 289 

8 593 087 
738 542 

7 313 895 
737 105 

1 232 221 
1 437 1 230 784 

46 971 

144 388 

52 882 

91 506 

23 691 

23 303 

388 

035

041

042

043

044

045

046

047

049

050

051

052

053

059

060

061

054

055

056

057

2 328 613 

339 

1 306 289 

7 854 545 

6 576 790 

46 971 

144 388 

52 882 

91 506 

23 691 

23 303 
063

062

058

040

036

037

038

039

034       3. Výrobky

       4. Zvieratá

       5. Tovar

       6. Poskytnuté preddavky na zásoby

B.II. Dlhodobé pohľadávky

B.II. 1. Pohľadávky z obchodného styku

        3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

        2. Čistá hodnota zákazky

        4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

        5. Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu

B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku

        6. Iné pohľadávky

        7. Odložená daňová pohľadávka

        3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

        4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

        5. Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu

        6. Sociálne poistenie

        7. Daňové pohľadávky a dotácie

        8. Iné pohľadávky

B.IV. Finančné účty súčet

B.IV.1. Peniaze

Krátkodobý finančný majetok

        5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok

        2. Účty v bankách

        3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

        4.

    2.

Príjmy budúcich období dlhodobé

C. Časové rozlíšenie súčet

C.1. Náklady budúcich období dlhodobé

Náklady budúcich období krátkodobé

2 197 865 

339 

1 290 580 

1 247 655 

167 843 

140 184 

21 438 

28 445 

29 238 

216 069 

48 226 

   4. Príjmy budúcich období krátkodobé 065
388 

793 

   3. 064

        2. Čistá hodnota zákazky 048

8 044 428 

6 635 151 

B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet



Označ. STRANA PASÍV
Číslo 
riadku

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie
Spolu vlastné imanie a záväzky 066 31 826 684 31 886 032 

A. Vlastné imanie 067 16 835 850 17 395 803 
A.I. Základné imanie súčet 068 16 650 734 16 650 734 
A.I.    1. Základné imanie 069 16 650 734 

2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 070
3. Zmena základného imania 071
4. Pohľadávky za upísanie vlstné imanie 072

A.II. Kapitálové fondy súčet 073 -2 806 013 -2 556 990 
A.II.   1. Emisné ážio 074

2. Ostatné kapitálové fondy 075 43 141 43 141 
3. Zákonný rezervný fond  ( Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov 076
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 077 -2 774 149 -2 525 126 
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 078 -75 005 -75 005 
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 079

A.III. Fondy zo zisku  súčet 080 1 232 986 1 230 220 
A.III.  1. Zákonný rezervný fond 081 1 232 986 1 230 220 

2. Nedeliteľný fond 082
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy 083

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov 084 2 088 208 2 635 399 
A.IV.  1. Nerozdelený zisk minulých rokov 085 2 088 208 2 635 399 

2. Neuhradená strata minulých rokov 086
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 087 -330 065 -563 560 
B. Záväzky 088 14 189 202 14 433 236 
B.I. Rezervy súčet 089 59 535 101 653 
B.I.    1. Rezervy zákonné dlhodobé 090 4 578 

2. Rezervy zákonné krátkodobé 091
3. Ostatné dlhodobé rezervy 092 42 792 72 013 
4. Ostatné krátkodobé rezervy 093 16 743 25 062 

B.II. Dlhodobé záväzky súčet 094 786 721 673 791 
B.II.   1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku 095
           2. Čistá hodnota zákazky 096

3.  Dlhodobé  nevyfakturované dodávky 097

4.
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej 
jednotke

098

5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku 099
6. Dlhodobé prijaté preddavky 100
7. Dlhodobé zmenky na úhradu 101
8. Vydané dlhopisy 102
9. Záväzky zo sociálneho fondu 103 2 722 6 494 

10. Ostatné dlhodobé záväzky 104 57 128 54 261 
11. Odložený daňový záväzok 105 726 871 613 036 

B.III. Krátkodobé záväzky  súčet 106 3 814 225 4 343 550 
B.III.  1. Záväzky z obchodného styku 107 3 492 817 3 996 835 

2. Čistá hodnota zákazky 108
3. Nevyfakturované dodávky 109 66 148 

4. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke 110

5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku 111
6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu 112 6 084 44 694 
7. Záväzky voči zamestnancom 113 150 409 143 476 
8. Záväzky zo sociálneho poistenia 114 103 281 108 734 
9. Daňové záväzky a dotácie 115 69 697 

10. Ostatné záväzky 116 -8 063 -16 337 
B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci 117
B.V. Bankové úvery 118 9 528 721 9 313 242 
 B.V.    1. Bankové úvery dlhodobé 119 614 137 457 482 

2. Bežné bankové úvery 120 8 914 584 8 856 760 
C. Časové rozlíšenie súčet 121 801 632 56 993 
C.      1. Výdavky budúcich období dlhodobé 122

2. Výdavky budúcich období krátkodobé 123
3. Výnosy budúcich období dlhodobé 124 716 685 25 642 
4. Výnosy budúcich období krátkodobé 125 84 947 31 351 

Súvaha priebežnej účtovne závierky-pasíva  (v celých eurách)

Za obdobie od do: 01.01.2012 - 31.03.2012

Názov účtovnej jednotky:

IČO:

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 01.01.2011 - 31.3.2011
CHEMOLAK akciová spoločnosť
31411851



vykazované obdobie vykazované obdobie

kumulatívne kumulatívne

M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku 37

IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivatových operácií 35

L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie 36

VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku 33

K. Náklady na krátkodobý finančný majetok 34

2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov 31

3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku 32

VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku 29

VII.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s 

podstatným vplyvom
30

VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov 27

I. Predané cenné papiere a podiely 28

I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť 25

* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 26

H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 23

V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti 24

G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam 21

IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 22

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19

F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materialu 20

D. Dane a poplatky 17

E.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému 

hmotného majetku
18

3. Náklady na sociálne poistenie 15

4. Sociálne náklady 16

C.    1. Mzdové náklady 13

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 14

+ Pridaná hodnota 11

C. Osobné náklady 12

B.    1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 09

2. Služby 10

3. Aktivácia 07

B. Výrobná spotreba 08

II.    1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 05

2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 06

+ Obchodná marža 03

II. Výroba 04

02

387 994 

733 159 

Tržby z predaja tovaruI. 01

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru

45 281 

25 436 

38 390 

9 235 

296 757 

31 960 

210 715 

21 116 

5 162 285 

854 201 

797 423 

4 126 639 

569 439 

3 921 643 

462 372 

778 270 

533 632 

-251 860 -447 808 

24 251 

9 435 

5 130 

26 716 

293 838 

504 523 

31 640 

198 838 

18 923 

3 675 988 

307 966 

750 847 

4 478 414 

Označ

.
Text

Číslo 

riadku

Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky (v celých eurách)

Názov účtovnej jednotky:

IČO:

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:

Za obdobie od do: 01.01.2012 - 31.03.2012

01.01.2011 - 31.03.2011

CHEMOLAK akciová spoločnosť

31411851

bežné účtovné obdobie
bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie

1 050 335 1 121 153 

4 696 078 

3 854 459 

716 049 

334 286 

4 734 801 

623 955 

590 673 

753 924 

55 943 55 589 



*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 61

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 59

V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom 60

2. - odložená 57

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení 58

U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 55

U.1. - splatná 56

T. Mimoriadne náklady 53

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením 54

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení 51

XIV. Mimoriadne výnosy 52

S.1. - splatná 49

2. - odložená 50

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 47

S. Daň z príjmov z bežnej činnosti 48

R. Prevod finančných nákladov 45

* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 46

P. Ostatné náklady na finančnú činnosť 43

XIII. Prevod finančných výnosov 44

O. Kurzové straty 41

XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti 42

N. Nákladové úroky 39

XI. Kurzové zisky 40

X. Výnosové úroky 38

-330 065 

-330 065 

-78 187 

-330 047 

18 

18 

68 754 

694 

15 473 

-563 560 

-115 752 

-563 560 

-563 560 

62 102 

10 030 

63 023 

2 748 

5 238 3 405 

20 362 



6. Schvalenie auditora ore rok 2012
7. Volba alenov predstavenstva na nov6 funkan6 obdobie
8. Uraenre oredsedu Dredstavenstva na nov6funkan6 obdobie
9. Inform6cia o volbe 6lena dozornej rady zvo en6ho zamestnancamispo oanosti
10. Inform6cia o oodnikatelbkom zamere na rok 2012
7L. Zavel

Pre akcionSra rozhodujicim diom na up atnenie pr6va Llaasti na valnom zhroma:deni
a pr6va hlasova( na iom je dei t2.6.2ot2.
Prezent6cia akcion6rov sa uskutoin i  od 13.30 do 14.00 v mieste konania vatn6ho
zhromaidenia- Pri prezentiicli si akcionari povinni predloiit cloklad toto:nosti. Pr6!o
akcloniira zlaastnitsa na valnom zhromaidenisa ovefuje na z6klade zoznamu majitetbv
cenntich papierova ich 26lo:nich veritelbv, veden6ho Centr6lnym depozitdrcm cennich
papiefovSR, a.s., respekt've alenom COCPSR a.s. k rozhodulncemu dnu.
Akclon6r m6:e vykon6vat svoje prEva na valnom zhroma:deni  a j  prostrednictvom
splnomocneneho z5stupcu. Splnomocneni 26stupca musi predlo:it dok ad toro:nosti
a odovzd6 priregistfticiinotiirsky overen6 splnornocnen ie. Pr6vnicke osoba navFe musi
pred ozii vipjs z obchodn6ho registra nie starSiako 3 mesiace.
Arateraly predkadane na ro kovan ie va In6ho zhroma:denia budrj akcionrirom k dispozi-
cii na nahlisdnutie v sidle akciovej spoloanosti 30 dni pred korianim laln6ho zhronaz-

Mater i6 lyk bod1r 6 a 7 programut vsi tades ustanovenim 5 184 odst .7 Obchodn6ho
26konnika akcion6r m6 pr6vo vyiiada{ si k6pie zoznamu osdb, kror6 sa navrhuji za
alenov predstavefstva a predsedu predstavenstva spoloanosti, pripadne ch zaslanie na
nim uveden! adresu na svoje n6kladya nebezpeaenstvo.
N6kladyspojen6s [aasto!  na valnom zhromaideni  s i  hradiakc on6rs6rn.

banka vo svojej najnovlej sprAve.
V priebehu roka preto odakdva Iast
\ikonu polhohospoderstva o dve
percentl- S rastom ponuky by sa
mal resledne ,,pri!krtit"' rast cien.
Nemenej ddlezit6 je aj odak6van6
oslabevanie dop)'tu, a to hlavne zo
strany krizou zmietanej Eurdpy.

RaEt aj u n6s
Ceny potravin stipali v prvom
Stvrtroku aj na Slovensku. Oproti
svetu vsak iba polovidnim tem-
pom. Kim Slobiilny pdemer dosia-
hol osempercentni rast, u nes to
bolo ,,iba" 3,8 percenta. Na Sloven-

mickeho rastu a \yisej miery ne-
zamestnanosti.

Opatrne budf s cenami nar6ba{
aj obchodnlci. ,,Nemaji dobrd skri-

o,iaie,qii!!ii:i lrl::i.'i:: r.tt.,.,,ll',,:,'rl.lla:tj{3 1
Kukurica 9
(!lie '7 .

Psenica 6
C u k o r  ' 5

RyZa €

Percentudlny hsr podas pN6ho aNlltuka 2012

r6py a Ruska trdpilo mraziv€ poaa-
sie, Braziliu a Argentinu suzovali
suche a hortdava. ,,Sucho vJuznej
Amerike spdsobilo rr_ipadky v do-
ddvkach sdje," hovori Petr eermik
zo spolodnosti Colosseum. Prdve
to je podla neho d6vod mozn6ho
rastu jej ceny v budtcnosti. Vtraz-
ni rast ostatnich kornodlt vsak ne-
otakdva, pokial sa podasie nepo-
stard o dhlgie prekvapenie.

Podla ekon6ma Svetovej banky
Josdho Cuestu sa vsak netreba ne-
dinne p zerat na vrtochy poaasia.
Podlh jeho slov musi svet viac pod-
porovat polinohospodirov pro-

tng, taromtutazni
podpredseda predstavenstva

I n g , l v a n  K u a 6 r
predseda predstavenstl/a

Poprad bojuje
DOKONEENIE ZO STRANY 1:}

,,Nesk6r chcerne do financor.
zapojit sponzorov. Ak bude
jekt tspelni, reklamy na ndr
m6Zu byf pre nich zaujimt
dodiva predseda zdruZenia
drej Kavka.

Odhady zdruZenia hovori,
trzby prevddzok v centre z.
sledntch paf rokov klesli o I
vicu. ,,Riesenie probldmu p(
su trzieb vSak nie je nalim
ntm cielbm. Myslim si,
projekt mOZe prinesie aj sf
denskd berefity," odhadol. P
poznatkov predsedu na SIo
sku ide o prvf takrlto inicia
,,Chce to iniciati!'u a fsilie.
sa rodi, ked uZ dosahujete
Myslim si, Ze podobnd akt
sa zadnt aj v inich mesta
dodava Kavka. Jeho predp(
dy potvrdzujf rL|zory zo Si
a Liptova. ,,Prelovskdmu ce
ubudlo asi 30 percent ludi. i
legami sa zadiname rozprd\
tom, do urobil pre zmenu, '

vorl majitelka obchodu S
Alena Filitkovd. Podobne zm
aj majitelka Zlatnictva Ol
v Danka Hlavsovd.

oo6&:,! i

Tud-?rnus. Hlalrre vodn6 ldl€dld [.ipia LIgq sez6nou existendn6 probl6my.

Vychod prichddza 0 ,,more*
Bratislava - eakanie na lepiie po-
dasie aj znovuobjavenie. Tak ak-
tuehe vyzertr situdcia v hlavntch
vodnych magnetoch uichodu. Klim
v mi[ulosti v tomto dase zleplova-
]i detaily na letnf sez6nu, teraz ho-
voria o existendntch probldmoch.
,,Pokial sa nezlepsi situacia s vod-
nou hladinou Domaie, situdcia bu-
de velmi 216," konitatuje starosta
obce Bzany Miroslav Fedko.

Nezaprii a nezaprBi
Buihari majf eierne more, Mad'.rri
Balaton a v.ichodniari Domasu. Aj
takli bol vfznam vodnej nddrze na
severovfchode Slovenska. Priehra-
da sa najma podas vikendov plnila
stovkami tudstov a profitovali z to-
ho nielen hotely, ale napriklad aj
!ryhliadkovd plavby.

Napriek tomu, Ze oproti obdobiu
spred 20 rokov sa situacia diamet-
rdlne zmenila a zo strediska zmiz-
lo viacero hotelov, miestni sa ani
dnes nedajf. ,,Necitime, Ze je kriza.
Stele sem chodl plno ludi," prezri-
dza Fedko. Ovelh hor3ie \,ryhliadky

st pri pohl'ilde na vodni hladinu.
V piehrade totiz chiba voda a
miestni podnikatelia kreslia dierne
scendre.,,Mateddlno-technicky sme
p praveni. No zdii sa, Ze budeme
mai opiif smolu," hovori Pavol

4Fr
_L-ttr
tisica.Tiest-v tu rizme
na seDa vtaze voona
n6drZ Domasa

Kadic, majitel Hoteta Sport. Porov-
neva to s poslednou sez6nou. ,Yla-
ni sme mali aj rezervdcie, zaplate-
n€ z6lohy. Ked viak prilli a videli,
Ze namiesto vody je tu bahno, tak
sa otoeil," spomina Kaiic.

Rulin v odpadkoch
Starostovia a podnikatelia pod
Duklou sa ai preto zatali sp6jai.

,,Mali sme rokovania. UZ sme po-
slali aj list na ministerstvo aj ostat
n6 urady, aby sa voda doplnila," rry-
svetluje starosta Bzian. Ak sa si'
tuecia nezlepsi, sli pripraveni splsaf
petlciu. ,,V regi6ne je vysokii neza-
mestnanost Domaia pritom na se-
ba vtaZe aZ 1 800 pracovnich
miest," \,1.'svetluje Kadic.

Ministerstvo Zivotndho prostre-
dia situaciurvidl inak. ,,Tdto vodnd
nddrz nebola projektovane a po
stavend na rekreaand taely," vy
svetluje Maros Stano z odboru ko-
munikdcie ministerstva. Podlh jeho
slov je prirodzend, Ze raz je hladi-
na vygsia a raz nizsia.

Domasa vlak nie je jedinS, ktoni
trepi nedostatok vody. Obdobn6
probldmy desi aj Ruzin. ,,Jedntm
z probl6mov je nedostatok vody,
druhim to, Ze nedostatok vody od-
krylo mnozstvo odpadu v p efua-
de," konstatuje lgor Petrik, staros-
ta Margecian. Kim pr\''i problem
chci Wriesif do polovice jrlla, od-
padky st dlhodobim probl6mom.

Tomil Vasuta

irody repky olejnej, na cenact
jov to podlh Juraja Hubu z po
polnoinfo.sk nrs spouebitel' I
nepociti. D6vodom je pravd
dobnf pokles vfroby olejov ,
kov na Slovensku, ktorf vSak :
dasim nesrivisi. ,,Sucho robi I
l6my obilnindm. Such€ poi
zrejme negatlvne o,,plr,'ni rirc
hovorf Huba. Ako dodeva, vtr(
kapacity niigho polhohospode
sil tak6 rozsiahle, Ze na drahi
port by sme nemali b1t odkd:
Podlb sadovskej moze ceny p
vfn u nrs negativne ovpiyvnii l
ne dhlsi rast ceny ropy vo svel

Ustav na vikon trestu odriatia slobody a Ustav na vikon vdzby, cucmanova 19/670,
920 41 Leopoldov v zmysb zelana a.27a/1993 Z. z. o sprave malerku Stdtu v zfeni
neskorSich prcdpisov ponlka na predaj pozemok parc. a.2503/2, zastavan6 ptochy
a n6dvorie o yimere 12a1 m?, kat. ,zemie Leopotdov, LV 113,
Prlmeranou ceno! je 2900 eur
Bl i :Sie p isomn6 inform6cle poskytne is tav nateho adrese a te.033/730040 kL.2O5.
Lehota na doruaenie cenovej  ponuky je 11 dni  odo dna nasiedl j iceho po dni
zverejnenia inzer;tu v Ustave na Wkon trestu odiatia siobody a istave na vikon vazby,
Gu.ndno\,a 19 670.920 41 Leopoldov.
l js tav mOie uzatvor i t  krpnu zmluvu en s t im zeLr jemcom, kror i  ponikne najvysl iu
cenu najmenej vo viSke pilrneranej ceny.

Predbein6 vyhlr,senle za L pohok 2O!2 - Oznemenie o spristupneni
Visledkov hospodarenia emltenta cennich paplerov za obdoble O1-O3/2O12
Emlt€nt zrs visknmno-viroJovi dstav koStc€, a.s.tv sk.atke zrs w[ xostcE a.s.]
E o s r d l o r v h o ( i c d c f , J L i l a r , e o a . . o c , o s d 0 4 t 2 r , , e O 3 1 6 5 1 5 8 5 l a o i s a r v v O b c n o d n o m
regist.i 0kresneho sndu Koaice L v odd. sa, vrozke 4.256/\ padl:a zakona a.429/2oo2z.z.
o burze cennich papierov oznamuje, Ze Predbein6 vyhl6senle za L potrok 2012 Svistedky
hospodarenla za obdob e 01-03/2012 bldt spristupnen-. na intemetolej str6nke emitenta
(wwwztswuke.sk) ako regulovan6 informacia dia 14.5.2012.

so sidlo.,r TovArenskd 7, 91 S 04 Smdgn ce, ICO: 31 41 1 851 , zaptsan6 v Obchodnom
okosn6ho sldu Trnava, oddiel Sa, vlo:ka i. 67lT, oznamLrjo, 2e v sUlado so zekonom
a.429/20a2 Z. z. o buze cennych papiorov v znen{ neskoraich pigdpisov zve€jnil na srcj€j
internetov€j strAnko ww.chemdak.sk Pr€dbezn6 vyhtesonie €mitenla akcit, klod boti pdjar6
na obchodovanio na Ggulovanorn lrhu za obdobie od 1.1.2A12.1o 31.3,2012.

COS&.:, i oos@


