POLROČNÁ SPRÁVA
regulovaná informácia
emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
v zmysle zákona o burze cenných papierov
Časť 1.- Identifikácia emitenta
Informačná povinnosť za polrok:

I. polrok 2010

IČO:
od: 01.01.2010

Účtovné obdobie:

31411851
do: 30.06.2010

Právna forma

akciová spoločnosť

Obchodné meno / názov:

CHEMOLAK, a.s. SMOLENICE

Sídlo:
ulica, číslo
PSČ
Obec

Továrenská 7
919 04
Smolenice

Kontaktná osoba:

Ing.Viliam Krchnár

Tel.:

smerové číslo

033

číslo:

5560609

Fax:

smerové číslo

033

číslo:

5560630

E-mail:

krchnar@chemolak.sk

WWW stránka

www.chemolak.sk

Dátum vzniku:

1.5.1992

Zakladateľ:

Oznámenie spôsobu zverejnenia
polročnej finančnej správy

Základné imanie (v EUR):

16 650 734

FNM SR

v dennej tlači

Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov
dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného

www.chemolak.sk
Hospodárske noviny

§ 47 ods. 4 zákona o burze

informačného systému, v ktorej bola polročná finančná
správa zverejnená
25.8.2010

Dátum zverejnenia
Čas zverejnenia

Predmet podnikania:

§ 47 ods. 8 zákona o burze

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

Časť 2. Účtovná závierka
Účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy) , alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy)
Priebežná skrátená účtovná závierka podľa SAS
Účtovná závierka-základné údaje
Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí Súvaha-aktíva
zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných Súvaha-pasíva
Výkaz ziskov a strát
štandardov.
Poznámky
V § 35 ods. 5, 6, 7 zákona o burze je ustanovený minimálny
CASH-FLOW-Priama metóda
obsah skrátenej priebežnej účtovnej závierky
CASH-FLOW-Nepriama metóda
alebo
Priebežná skrátená účtovná závierka podľa IAS/IFRS
Účtovná závierka-základné údaje
UPOZORNENIE
Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka Súvaha podľa IAS/IFRS
okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o

SAS
Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)
Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)
Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)
Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)
Príloha č. 5 (P5Poznámky)
Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)

Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)
Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS/IFRS)

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 Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS
účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.

V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne
zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.

Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS

Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS/IFRS)

Poznámky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS/IFRS)

(§ 35 ods. 11 zákona o burze) Ak polročná finančná správa nebola overená alebo preverená audítorom, emitent uvedie o tejto skutočnosti vo svojej správe vyhlásenie !
Polročná finančná správa bola overená, alebo preverená audítorom (u polročnej správy nie je povinnosť) (áno/nie)

nie

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:

Dátum auditu:
§ 35 ods. 3 zákona o burze
1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)
Priebežná skrátená konsolidovaná účtovná závierka podľa
IAS/IFRS

nie

Súvaha podľa IAS/IFRS

Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS/IFRS)

Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS
Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS
Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS
Poznámky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)
Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)
Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS/IFRS)
Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS/IFRS)

Časť 3. Priebežná správa
Podľa § 35 ods. 2 písm. a) polročná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20

Podľa § 35 ods. 2 písm. a) polročná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve")
§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:
a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo
forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej
jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke,
V prílohe

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa
V prvom polroku 2010 nenastali významné zmeny, ktoré by bolo potrebné na tomto mieste zverejniť

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky
CHEMOLAK a.s. očakáva vzhľadom k doterajšiemu vývoju, že k 31.12.2010 dosiahne kladný hospodársky výsledok. Spoločnosti narástli tržby z predaja tovaru, vlastných výrobov
služieb, a tovaru za prvý polrok 2010 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 1,99 % a hospodársky výsledok dosiahol hodnotu 880 342 €, čo je viac ako dvojnásobok v
porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.Spoločnosť očakáva v II. polroku ďaľší rast tržieb čo pri efektívnom čerpaní nákladov dáva predpoklad dosiahnutia plánovanej
hodnoty tvorby zisku . V oblasti výroby je cieľom spoločnosti zvyšovanie produktivity práce a eliminácia neproduktívnych nákladov, čo by malo prispieť k znižovaniu nákladov na
jednotku výroby. Vo finančnej oblasti bude aj naďalej kladený veľký dôraz na zabezpečenie likvidity s dôrazom na riadenie pohľadávok a snaha o pokračovanie v znižovaní úverového
zaťaženia spoločnosti.
d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Náklady na výskum sa účtujú do nákladov v roku svojho vzniku. Náklady na vývoj sa po splnení zákonom stanovených predpokladov aktivujú do majetku spoločnosti. Aktivované
náklady na vývoj predstavujú výsledky úspešne vykonaných vývojových prác.
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.
Spoločnosť v prvom polroku 2010 neaktivovala náklady na vývoj .

e) nadobúdaní vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22
zákona o účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)
Spoločnosť disponuje obchodnými podielmi v štyroch spoločnostiach, pričom obchodné podiely sa pohybujú v intervale 50% - 100% z hodnoty základného imania ovládaných
spoločností

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty
K 30.6.2010 sa nevypracováva návrh na rozdelenie zisku

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov
k týmto údajom môžu byť zahrnuté aj údaje podľa § 35 ods. 9 zákona o burze
Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, a ich dopad na priebežnú účtovnú
závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia. Ak ide o emitentov akcií, zahŕňa priebežná
správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a to
a) obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v
Spoločnosť neuzatvorila v prvom polroku 2010 obchody, ktoré by podstatne ovplyvnili jej finančné postavenie alebo činnosť

b) akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť
emitenta počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia

Za obdobie od poslednej finančnej správy spoločnosť neuzatvorila žiadne významné obchody, ktoré by podstatne ovplyvnili jej finančné postavenie alebo činnosť

Podľa § 35 ods. 10) zákona o burze ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými
osobami.
So spriaznenými osobami spoločnosť uskutočňuje bežné obchody - predaj výrobkov a tovaru, poskytovanie služieb - najmä z oblasti prepravy výrobkov a.s.

h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí

§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve
Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu ( zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných
papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie o:

a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú
zabezpečovacie deriváty
Spoločnosť nevyužíva pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov zabezpečovacie deriváty.

b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Spoločnosť nie je vystavená významnm cenovým, úverovým a iným rizíkám, ktoré súvisia s tokom hotovosti

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve
Dávame Vám do pozornosti Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku, ktorého vzor sa nachádza na www.bsse.sk ako príloha k Burzovým
pravidlám.
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť
výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje
a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne
dostupný
Spoločnosť má vypracovaný Etický kódex, ktorý je vypracovaný vo forme Príkazu generálneho riaditeľa a je prístupný v písomnej ako aj v elektronickej forme na internej sieti

b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené
Významné informácie o metódach riadenia sú zverejňované vo forme interných noriem – Príkazy, Organizačné smernice, Metodické pokyny a sú prístupné v písomnej ako aj v
elektronickej forme na internej sieti.

c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody
týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla

Spoločnosť nevykazuje odchýlky od kódexu o riadení spoločnosti

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík
Vnútorná kontrola je zabezpečená cez ISO, samokontrolou, námatkovými kontrolami vedúcich pracovníkov

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania
Údaje sú uvedené v prílohe

f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov
Údaje sú uvedené v prílohe

g) informácie podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o
a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho
hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov
Vydané cenné papiere, ktoré tvoria
ISIN
základné imanie vrátane údajov o CS009006754
cenných papieroch, ktoré neboli
prijaté
na
obchodovanie
na
regulovanom
trhu
v
žiadnom
členskom
štáte
alebo
štáte
Európskeho hospodárskeho priestoru,
okrem dlhopisov (uviesť všetky v
súčasnosti vydané cenné papiere. V
§ 2 ods. 2 zákona o cenných
papieroch sú ustanovené všetky druhy
cenných papierov)
% na ZI

Druh
akcia

Forma
na doručiteľa

Obmedzená prevoditeľnosť
(popis)

Prijaté/neprijaté na
obchodovanie

Vydané dlhopisy (áno/ v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky
dlhopisy sú splatené uviesť nie)
ISIN
Druh
Forma
Podoba

Podoba
zaknihované

nie

Počet
501620

Menovitá hodnota
33,193919

Opis práv

Počet
Men. hodnota
Opis práv
Dátum začiatku vydávania
Termín splatnosti menovitej
hodnoty
Spôsob určenia výnosu
Termíny výplaty
Možnosť predčasného splatenia
Záruka za splatnosť
Záruky prevzali:
IČO
Obchodné meno
Sídlo
Pri vymeniteľných dlhopisoch,
postup pri ich výmene za akcie
c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa)
(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)
Údaje sú uvedené v prílohe

d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv
Údaje sú uvedené v prílohe

e) spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami nie sú uplatňované priamo zamestnancami
Spoločnosť nie je emitentom zamestnaneckých akcií

f) obmedzeniach hlasovacích práv
Údaje sú uvedené v prílohe

g) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích
práv
Údaje sú uvedené v prílohe

h) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov
Údaje sú uvedené v prílohe

i) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií
Údaje sú uvedené v prílohe

j) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej
kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka
sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi
Spoločnosť nemá vedomosť o žiadnych dohodách ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov.

k) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo
pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich
funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie
Poskytnutie uvedených náhrad je uvedené v pracovných zmluvách

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze
vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje priebežná
účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a
spoločností zaradených do celkovej konsolidácie podľa požiadaviek uvedených odsekoch 3 a 4 § 35 zákona o burze a že uvedená priebežná správa obsahuje
verný prehľad informácií podľa odseku 9 § 35 zákona o burze.
Zástupcovia Predstavenstva akciovej spoločnosti
Ing. Roman Šustek, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Ing.Ľuboš Obert, výrobný riaditeľ a člen predstavenstva
vyhlasujú podľa ich najlepších znalostí, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku. V priebehu prvého polroka

vyhlasujú podľa ich najlepších znalostí, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku. V priebehu prvého polroka
2010 nenastali žiadne riziká a neistoty, ktorým by bola spoločnosť vystavená.

Súvaha-aktíva (v EUR)
Za obdobie od do:
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:
Názov účtovnej jednotky:
IČO:

Označ.

STRANA AKTÍV

01.01.2010-30.06.2010
01.01.2009-30.06.2009
CHEMOLAK, a.s. SMOLENICE
31411851
Číslo
riadku

Brutto
Spolu majetok

001

A.

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

002

B.

Neobežný majetok

003

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Vykazované obdobie

Netto

Korekcia
72 721 069
41 039 889

Netto

31 681 180

32 373 405

0

B.I.

Dlhodobý nehmotný majetok

004

B.I. 1.

Zriaďovacie náklady

005

Aktivované náklady na vývoj

006

55 412 947
40 329 104
6 616 175
5 532 478

15 083 843
1 083 697

16 570 827
1 207 019

0
2.
3.

Softvér

007

4.

Oceniteľné práva

008

5.

Goodwill

009

6.

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

010

7.

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

011

8.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

012

Dlhodobý hmotný majetok súčet

013

3 345 411
2 903 290
1 506 928
1 501 574
1 065 522
1 065 522

442 121
5 354

714 500
2 282

0
0

62 092
62 092
636 222

0
636 222

490 237

0
B.II.
B.II. 1.

Pozemky

014

2.

Stavby

015

39 713 748
29 296 224
440 913

10 417 524
440 913

3.

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

016

4.

Pestovateľské celky trvalých porastov

017

5.

Základné stádo a ťažné zvieratá

018

6.

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

019

17 010 561
9 133 774
21 565 758
20 162 450

7 876 787
1 403 308

11 271 278
441 666
8 240 970
1 923 452

0
0
3 552
3 552
7.

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

020

8.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

021

692 964
692 964
0

9.

Opravná položka k nadobudnutému majetku

022

B.III.

Dlhodobý finančný majetok súčet

023

B.III.1.

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

024

3 552
624 310
37 328

0

2.

Podielové cenné papiere a podiely v spol. s podstatným vplyvom

025

9 083 024
5 500 402
8 575 044
5 500 402
500 000

3 582 622
3 074 642
500 000

3.

Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely

026

4.

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku

027

5.

Ostatný dlhodobý finančný majetok

028

6.

Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok

029

7.

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok

030

8.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

031

C.

Obežný majetok

032

7 980
7 980

4 092 530
4 084 550
0
7 980

0
0
0
0
0
17 235 573
710 785

16 524 788

15 702 150

C.I.

Zásoby

033

C.I. 1.

Materiál

034

6 242 357
0
2 444 333

6 242 357
2 444 333

2.

Nedokončená výroba a polotovary

035

442 007
442 007

3.

Zákazková výroba s predpokl. dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok

036

4.

Výrobky

037

6 911 774
2 916 189
442 830

0
1 987 691
1 987 691
5.

Zvieratá

038

339
339

6.

Tovar

039

7.

Poskytnuté preddavky na zásoby

040

C.II.

Dlhodobé pohľadávky

041

1 367 987
1 367 987

2 165 274
339
1 387 142

0

C.II. 1.

Pohľadávky z obchodného styku

042

2.

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

043

3.

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

044

4.

Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu

045

5.

Iné pohľadávky

046

6.

Odložená daňová pohľadávka

047

C.III.

Krátkodobé pohľadávky

048

C.III.1.

Pohľadávky z obchodného styku

049

2.

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

050

0
0

0

0

0
0
0
0
0
0

3.

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

051

4.

Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu

052

5.

Sociálne poistenie

053

6.

Daňové pohľadávky

054

10 592 857
710 785
9 366 264
709 494
1 211 181
1 291

9 882 072
8 656 770
1 209 890

8 367 130
8 273 785
67 708

0
0
0
0
7.

Iné pohľadávky

055

15 412

C.IV.

Finančné účty

056

400 359
0
40 036

15 412

C.IV.1.

Peniaze

057

400 359
40 036

2.

Účty v bankách

058

3.

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

059

4.

Krátkodobý finančný majetok

060

5.

Obstarávaný krátkodobý finančný majetok

061

D.

Časové rozlíšenie

062

360 323
360 323

9 194
16 443
423 246
27 541
395 705

0
0
0

D.

1.

Náklady budúcich období

063

72 549
0
43 479

72 549
43 479

2.

Príjmy budúcich období

064

29 070
29 070

100 428
51 700
48 728

Súvaha-pasíva (v EUR)
Za obdobie od do:
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:
Názov účtovnej jednotky:
IČO:

Označ.

A.
A.I.
A.I.

1.
2.
3.

A.II.
A.II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
A.III.
A.III. 1.
2.
3.
A.IV.
A.IV. 1.
2.
A.V.
B.
B.I.
B.I. 1.
2.
3.
B.II.
B.II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B.III.
B.III. 1.
2.

STRANA PASÍV
Spolu vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Základné imanie
Základné imanie
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Zmena základného imania
Kapitálové fondy
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond ( Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
Fondy zo zisku
Zákonný rezervný fond
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné fondy
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Záväzky
Rezervy
Rezervy zákonné
Ostatné dlhodobé rezervy
Krátkodobé rezervy
Dlhodobé záväzky
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej
jednotke
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
Dlhodobé prijaté preddavky
Dlhodobé zmenky na úhradu
Vydané dlhopisy
Záväzky zo sociálneho fondu
Ostatné dlhodobé záväzky
Odložený daňový záväzok
Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku
Nevyfakturované dodávky

01.01.2010 - 30.06.2010
01.01.2009 - 30.06.2009
CHEMOLAK, a.s. SMOLENICE
31411851
Číslo
riadku
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093

31 681 180
18 332 715
16 650 734
16 650 734

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
32 373 405
19 210 380
16 650 734
16 650 734

-3 036 321

-1 641 056

43 141

43 141

-3 004 457
-75 005

-1 609 192
-75 005

1 226 714
1 226 714

1 199 814
1 199 814

2 611 246
2 611 246

2 626 045
2 626 045

880 342
13 282 424
129 771
54 503
63 656
11 612
614 790

374 843
13 067 684
175 588
65 943
93 277
16 368
465 405

37 131
63 656
514 003
3 963 697
3 535 184
-180

31 695
79 862
353 848
3 824 179
3 358 420
5 643

44 715
160 234
101 679
134 880
-12 815
8 574 166

44 739
159 212
103 541
157 593
-4 969
8 602 512
49 700
8 552 812

094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104

3. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

105

4.
5.
6.
7.
8.
9.

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky zo sociálneho poistenia
Daňové záväzky a dotácie
Ostatné záväzky
Bankové úvery a výpomoci
B.IV.
B.IV. 1. Bankové úvery dlhodobé
2. Bežné bankové úvery
3. Krátkodobé finančné výpomoci
C.
Časové rozlíšenie
C.
1. Výdavky budúcich období
2. Výnosy budúcich období

Vykazované obdobie

8 574 166
66 041
26 127
39 914

95 341
95 341

Výkaz ziskov a strát (v EUR)
Za obdobie od do:
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:
Názov účtovnej jednotky:
IČO:

01.01.2010- 30.6.2010
01.01.2009- 30.6.2009
CHEMOLAK, a.s. SMOLENICE
31411851
Skutočnosť v účtovnom období

Označ.

I.
A.
+
II.
1.
2.
3.

II.

B.
B.
+
C.
C.

1.
2.

1.
2.
3.
4.

D.
E.
III.
F.
IV.
G.
V.
H.
*
VI.
I.
VII.
VII.1.
2.
3.
VIII.
J.
IX.
K.
L.
X.
M.
XI.
N.
XII.
O.
XIII.
P.
*
R.
R.1.
2.
**
XIV.
S.
T.
T.1.
2.
*
U.
***

Text

Tržby z predaja tovaru
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
Obchodná marža
Výroba
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
Aktivácia
Výrobná spotreba
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
Služby
Pridaná hodnota
Osobné náklady
Mzdové náklady
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
Náklady na sociálne poistenie
Sociálne náklady
Dane a poplatky
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému
hmotného majetku
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materialu
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
Predané cenné papiere a podiely
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v
spoločnosti s podstatným vplyvom
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
Náklady na krátkodobý finančný majetok
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivatových operácií
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Kurzové zisky
Kurzové straty
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
Ostatné náklady na finančnú činnosť
Prevod finančných výnosov
Prevod finančných nákladov
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Daň z príjmov z bežnej činnosti
- splatná
- odložená
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
Mimoriadne výnosy
Mimoriadne náklady
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
- splatná
- odložená
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Číslo
riadku

Vykazované obdobie

Porovnateľné obdobie
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Bezprostredne
nasledujúce účtovné
obdobie (predpoklad)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

3 178 585
2 231 092
947 493
11 274 592
9 043 663
198 152
2 032 777
9 417 904
8 218 090
1 199 814
2 804 181
1 636 107
1 117 879
62 656
407 813
47 759
39 616

3 205 502
2 225 135
980 367
10 723 639
8 777 737
-266 547
2 212 449
8 788 022
7 706 161
1 081 861
2 915 984
1 660 376
1 116 405
62 924
413 318
67 729
41 123

4 072 659
3 062 216
1 010 443
11 665 206
9 092 913
-198 152
2 770 445
10 321 718
8 549 863
1 771 855
2 353 931
1 932 262
1 291 860
62 660
480 306
97 436
58 984

18

614 768

708 353

648 245

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

925 888
490 016
40 110
6 061

46 489
35 112
18 251
1 086

128 000
115 000
40 200
22 474

983 611

534 674

-254 834

0

26 603

0

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

26 603

45 823
81 913
52 950
28 064
22
92 087

19 866
136 703
43 893
53 117
37 334
97 707

44 177
166 570
47 050
131 936
37 478
178 123

-103 269
0

-159 831
0

-347 924
0

880 342

374 843

-602 758

0

0

0

0

0

0

880 342

374 843

-602 758

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

01.01.2010 30.06.2010
01.01.2009 - 30.06.2009
CHEMOLAK, a.s. SMOLENICE
31411851

Za obdobie od do:
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:
Názov účtovnej jednotky:
IČO:

Skutočnosť (v EUR)

Ozn.

Obsah položky

Z/S

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)

A.1.

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1.
až A.1.13.) (+/-)

A.1.1.
A.1.2.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto
majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)

A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.1.6.
A.1.7.
A.1.8.
A.1.9.
A.1.10.

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)
Zmena stavu opravných položiek (+/-)
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)
Úroky účtované do nákladov (+)
Úroky účtované do výnosov (-)
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (-)

A.1.11. Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (+)

Vykazované
obdobie

Porovnateľné obdobie
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

880 342

374 843

3 511 895

-421 239

614 768

708 353

-116 126

-52 287

-37 988

-77 068

81 913
-45 823

136 703
-19 866

-52 950
28 064

A.1.12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)

-435 872

0

Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých,
A.1.13.
ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)

3 475 909

-1 117 074

-6 813 675

2 590 370

-4 185 253
-1 927 875
-700 547

2 438 738
-1 035 362
1 186 994

A.2.

A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.2.4.

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzií obežným majetkom a
krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)
Zmena stavu zásob (-/+)
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a
peňažných ekvivalentov (-/+)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných
častiach prehľadu peňažných tokov (+/-). (súčet Z/S + A1+A2)

-2 421 438

A.3.
A.4.

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)

81 913
-45 823

19 866
-136 703

A.5.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)

A.6.

Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1 až A.6.)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo
finančných činností (-/+)

-2 385 348

2 427 137

A.7.

-2 385 348

2 427 137

A.8.
A.9.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)

2 543 974

Peňažné toky z investičnej činnosti
B.1.
B.2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

B.3.

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných
papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)

B.4.
B.5.

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

B.6.

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov,
ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)

B.7.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného
celku (-)

-53 344
-500 000

925 888

-235 108

B.8.

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (-)

B.9.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek
poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

B.10.

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých
účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)
Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)

B.11.
B.12.
B.13.
B.14.

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky
považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)

B.15.

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky
považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 20.)

B.16.
B.17.
B.18.
B.19.
B.20.
B.

372 544

-235 108

0

0

1 881 192

-2 045 570

1 881 192

-2 045 570

1 881 192
-131 612

-2 045 570
146 459
276 787

423 246

423 246

400 359

423 246

Peňažné toky z finančnej činnosti
C.1.
C.1.1.
C.1.2.
C.1.3.
C.1.4.
C.1.5.
C.1.6.
C.1.7.

Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou
Prijaté peňažné dary (+)
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou(-)
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou
jednotkou (-)

C.2.3.

Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli
poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)

C.2.4.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou
úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)

C.1.8.
C.2.
C.2.1.
C.2.2.

C.2.8.

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)
Výdavky na splácanie pôžičiek (-)
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)
Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a
odpisovaného nájomcom (-)

C.2.9.

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky,
s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)

C.2.5.
C.2.6.
C.2.7.

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti
C.2.10. účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov
C.3.
C.4.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)

C.5.

Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za
peňažné toky z investičnej činnosti (-)

C.6.

Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za
peňažné toky z investičnej činnosti (+)

F.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B+ C)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením
kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

G.

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (+/-)

H.

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové
rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).

C.7.
C.8.
C.9.
C.
D.
E.

Prílohy k polročnej správe emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na
obchodovanie na regulovnomovanom trhu za I.polrok 2010

Časť 3. Priebežná správa
Podľa § 35 ods. 2 písm. a) polročná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v súlade s
osobitným predpisom, ktorým je § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve")

§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:
a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách
a neistotách ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme
vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné
a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na
životné prostredie a na zamestnanosť s poukázaním na príslušné údaje uvedené v
účtovnej závierke
V prvom polroku 2010 sú evidentné náznaky oživenia hospodárstva s cieľom prekonať negatívne
dôsledky vplyvov svetovej hospodárskej krízy . Spoločnosť dosiahla za obdobie I. polroka 2010
tržby z predaja výrobkov, tovaru a služieb v hodnote 12 222 248 EUR, čo je v medziročnom
porovnaní nárast o 239 009 EUR. ( 1,99 %) Vyrábaná produkcia bola však surovinovo aj
energeticky náročnejšia ako v I. polroku roka 2009 a tiež bol zaznamenaný medziročný nárast
nakupovných služieb. Tieto skutočnosti zapríčinili medziročný pokles ukazovateľa Pridanej
hodnoty o 111 803 EUR
( 3,83 %). V prvom polroku 2010 spoločnosť investovala do vzniku spoločného podniku IBA
Chemolak v ktorom je 50 % - ným podielnikom. Novovznikajúca spoločnosť je zameraná na
výrobu a predaj práškových náterových látok. Rozhodujúcimi faktormi, ktoré umožnili vykázať
medziročný rast hospodárskeho výsledku z hospodárskej činnosti o 83,9 % boli úsporné opatrenia
ako aj pozitívny vplyv zisku z predaja majetku vo výške 427 000 EUR. V hodnotovom vyjadrení
dosiahol hospodársky výsledok z hospodárskych činností k 30.6.2010 hodnotu 983 611 EUR
a medziročne narástol o 448 937 EUR. Hospodársky výsledok z finančných operácií medziročne
narástol ( resp. strata poklesla) o 54,35 % a v hodnotovom vyjadrení o 56 562 EUR na úroveň 103 269 EUR, najmä zásluhou zvýšenia úrokových výnosov o 25 957 EUR a poklesu zaťaženosti
nákladovými úrokmi o 54 790 EUR. Celkove spoločnosť za sledované obdobie dosiahla výrazne
pozitívny hospodársky výsledok v hodnote 880 342 EUR.
Dôležitou súčasťou činnosti spoločnosti bolo dôsledné dodržiavanie legislatívnych noriem v
oblasti ochrany životného prostredia a zavádzania európskej chemickej legislatívy.
Chemolak a.s. predpokladá plánovaný hospodársky výsledok pred zdanením k 31.12.2010 vo
výške 277 584 EUR pri celkových výnosoch 30 915 024 EUR a celkových nákladoch 30 637
440 EUR. Spoločnosť plánuje v roku 2010 pokračovať v stabilizácii svojho postavenia na trhu a
zvýšiť obrat o 10%. V oblasti výroby budú pokračovať aktivity zamerané na zvýšenie
produktivity práce a prípravu nových náterových priemyselných systémov nadväzne na
požiadavky trhu.
V druhom polroku 2010 bude pokračovať zavádzanie európskej chemickej legislatívy REACH v
podmienkach spoločnosti. Investovať sa bude predovšetkým do ekológie, modernizácie
technológie, nákupu mixačnej a manipulačnej techniky.
Životné prostredie
CHEMOLAK a.s. má zavedený a certifikovaný systém environmentálneho manažérstva podľa
normy EN ISO 14001:2004.
V roku 2010 bude vykonaný opakovací certifikačný audit spoločnosťou TÜV NORD Slovakia,s
r.o. Cieľom auditu je potvrdenie dodržiavania zásad SEM v súlade s požiadavkami normy ISO
14001:2004 a predĺženie platnosti certifikátu na obdobie do roku 2013.
Spoločnosť je zapojená do dobrovoľnej aktivity podnikov Chemického priemyslu Responsible
Care zameranej na budovanie enviromentálne orientovaného spôsobu riadenia chemického
priemyslu so zameraním na znižovanie nepriaznivých enviromentálných dopadov chemických

výrob na životné prostredie a zvyšovanie úrovne bezpečnosti pri práci pracovníkov podniku.
Responsible Care je koordinované CEFIC-om a ZCHFP SR.
V prvom polroku 2010 bola činnosť v oblasti OŽP zameraná na zabezpečenie projektovej
dokumentácie na plánovanú výstavbu spalovne odpadov v areáli podniku a rekultiváciu skládky
nebezpečných odpadov, ktorej prevádzka bola ukončená v r. 2009.
Zamestnanosť
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v CHEMOLAK a.s. k 30.06.2010 dosiahol 276
zamestnancov. K 30.06.2010 pracovalo v spoločnosti 275 zamestnancov, z toho 117 žien.
Z celkového počtu zamestnancov bolo 71 technicko – hospodárskych zamestnancov a 204
robotníckych profesií.
CHEMOLAK a.s. vynakladá finančné prostriedky na vzdelávanie zamestnancov, ktoré je
zamerané predovšetkým na povinné odborné vzdelávanie v súlade so zákonnými požiadavkami.
V sociálnej oblasti spoločnosť zabezpečuje stravovanie zamestnancov ako aj celoročne bezplatný
pitný režimu. Ďalej umožňuje svojim zamestnancom zúčastniť sa doplnkového dôchodkového
poistenia s príspevkom zamestnávateľa.
V oblasti zdravotnej starostlivosti v úzkej kooperácii so zdravotnou pracovnou službou
zabezpečuje pre zamestnancov lekársku starostlivosť v rozsahu vstupných a preventívnych
lekárskych prehliadok.
CHEMOLAK a.s. pokračuje v oceňovaní mimoriadnych pracovných výkonov vo forme
morálneho aj finančného ocenia v rámci projektu Galéria zamestnancov a Zamestnanec roka.

§ 20,odst. 6 zákona o účtovníctve
b) Všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie
o metódach riadenia zverejnené
Významné informácie o metódach riadenia sú zverejňované vo forme interných noriem – Príkazy,
Organizačné smernice, Metodické pokyny a sú prístupné v písomnej ako aj v elektronickej forme
na internej sieti.
Spoločnosť má vypracovaný Etický kódex, ktorý je vypracovaný vo forme Príkazu generálneho
riaditeľa a je prístupný v písomnej ako aj v elektronickej forme na internej sieti.

e) Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv
akcionárov a postupu ich vykonávania
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
1.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:

a)

zmena stanov,

b)

rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť
základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,

c)

voľba a odvolanie členov predstavenstva, určenie predsedu a podpredsedu
predstavenstva

d)

voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti (ďalej len "dozorná rada") s
výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami,

e)

schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej
závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku, alebo úhrade strát a určení tantiém,

f)

rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné
papiere a naopak,

g)

rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,

h)

rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami na burze a rozhodnutie o tom, že
spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,

i)

rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo tieto stanovy zahŕňajú do pôsobnosti
valného zhromaždenia

j)

rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti
podniku,

2. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ Obchodný
zákonník alebo tieto stanovy nevyžadujú inú väčšinu.
3. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení
základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210
Obchodného zákonníka, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná 2/3 väčšina hlasov
prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
4. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s
akciami spoločnosti na trhu kótovaných cenných papierov je potrebná 2/3 väčšina hlasov
prítomných akcionárov.
5. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií
a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje súhlas aj súhlas 2/3 väčšiny
hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.
6. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania
valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady. Akcionári
môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom
splnomocnencov, ktorí sa preukážu úradne overeným písomným plnomocenstvom
obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom
splnomocnenca, originál plnomocenstva musí byť odovzdaný zapisovateľovi pre účely
evidencie. Plnomocenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie vrátane jeho prípadného
opätovného zvolania.
7. Ak spoločnosť vydala zaknihované akcie, právo akcionára zúčastniť sa na valnom
zhromaždení sa overuje na základe výpisu z registra emitenta vedeného v zákonom
ustanovenej evidencii cenných papierov. “
8. Predstavenstvo je povinné zvolať valné zhromaždenie v lehote šiestich mesiacov po
uplynutí predchádzajúceho účtovného obdobia.
9. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom
možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá
predstavenstvo najmä vtedy ak :
a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
b) požiada o to akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota
dosahuje najmenej 5 % základného imania, písomne s uvedením dôvodov na prerokovanie
navrhovaných záležitostí,
c) ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania alebo to možno
predpokladať, a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení.
10. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 9 písm. b) tohoto
článku, predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo
najneskôr do 40 dní odo dňa keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie.
Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia.
Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so
súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia podľa
bodu 9, písm. b). Žiadosti akcionárov uvedených v bode 9, písm. b) stanov možno
vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej 3 mesiace
pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom
podľa 1. vety tohto bodu.

11. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí byť uverejnené spôsobom určeným v čl.
XX týchto stanov, jedenkrát najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.
Pozvánka na valné zhromaždenie a oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí
obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi.
12. Akcionár sa na valnom zhromaždení zúčastňuje na svoje náklady.
13. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné
zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti, pričom tento deň nemôže byť
určený na skorší deň, ako je deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia. Ak
valné zhromaždenie rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na
dividendu neurčí, považuje sa za takýto deň 30. deň od konania valného zhromaždenia.
14. Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa podľa článku VII, bod 13.
Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečie

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
1. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí predstavenstvo a včas o tom informuje
akcionárov.
2. Zápis akcionárov do listiny prítomných organizačne zabezpečuje predstavenstvo. Listina
prítomných obsahuje najmä tieto údaje:
a) ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo,
b) ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko, bydlisko,
c) údaje o splnomocnencovi akcionára, (meno, priezvisko, bydlisko)
d) čísla listinných akcií patriacich akcionárovi,
e) menovitá hodnota akcií oprávňujúca akcionára na hlasovanie.
3. Listina prítomných musí byť označená názvom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného
zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného
zhromaždenia a zapisovateľ, zvolení podľa stanov. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej
osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi
odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.
4. Predstavenstvo súčasne zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je uvedené
meno (názov) akcionára, čísla jeho akcií, dátum a miesto konania valného zhromaždenia a výrazne
vyznačený počet jeho hlasov.
5. Valné zhromaždenie sa spravidla koná v mieste sídla spoločnosti. V odôvodnených prípadoch sa
môže konať v mieste v územnom obvode toho obchodného súdu, v ktorom je spoločnosť
registrovaná.
6. Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a
potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov. Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr v celku o
všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení,
predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dať
predstavenstvo hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne.
7. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena
alebo inú osobu; ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie
do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti.
8. Zápisnica o valnom zhromaždení obsahuje:
a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,

c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb
poverených sčítaním hlasov,
d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania,
f) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia
valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.
9. K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie.
10. Predstavenstvo zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 30 dní od jeho
ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ a predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení
overovatelia.
11. V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je
povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice podľa bodu 7 tohoto článku s notárskou
zápisnicou. Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia
a zoznam prítomných akcionárov spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania. Pri zániku
spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.
ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je
podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného
zhromaždenia. Hlasuje sa odovzdaním hlasovacieho lístka. Výsledok hlasovania oznamujú osoby
poverené sčítaním hlasov predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
2. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ obchodný
zákonník alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu.
3. Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov,
koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 1 000,- Sk (slovom jedentisíc korún
slovenských).

f) PERSONÁLNE ZLOŽENIE PREDSTAVENSTVA A. S.
Ing. Roman Šustek, predseda predstavenstva
Ing. Juraj Široký, podpredseda predstavenstva
JUDr. Vladimír Balaník, člen predstavenstva
Ing. Ľuboš Obert člen predstavenstva
Ing. Adriana Matysová, člen predstavenstva
PREDSTAVENSTVO
1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v
jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú
Obchodným zákonníkom alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného
zhromaždenia alebo dozornej rady. Členovia predstavenstva, ktorí konajú v mene spoločnosti
a spôsob, ktorým tak robia, sa zapisujú do obchodného registra.
2. Predstavenstvo spoločnosti má päť členov.
3. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie zároveň
určí predsedu a podpredsedu predstavenstva. Funkčné obdobie členov predstavenstva je štyri
roky, s výnimkou podľa bodov 4 a 5 tohoto článku, funkčné obdobie končí až voľbou nových
členov.
4. Predstavenstvo, ktorého počet členov zvolených valným zhromaždením neklesol pod
polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného
zhromaždenia. Nasledujúce valné zhromaždenie náhradných členov predstavenstva potvrdí,
alebo zvolí nových členov.

5. Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie, je odvolaný alebo výkon jeho funkcie zanikne smrťou
alebo sa skončí inak, valné zhromaždenie do 3 mesiacov ustanoví namiesto neho nového
člena predstavenstva. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen orgánu spoločnosti, ktorý
sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť
spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.
6. Pokiaľ predstavenstvo nerozhodne inak, je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého
zasadnutia predstavenstva, nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak sa člen
orgánu vzdá svojej funkcie na zasadnutí predstavenstva, je vzdanie sa funkcie účinné
okamžite, ak predstavenstvo nerozhodne inak. Ak predstavenstvo spoločnosti,
ktoré je
oprávnené vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu spoločnosti, nezasadne ani do
troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého
dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. “
7. Predstavenstvo zasiela akcionárom, ktorí majú akcie na meno najmenej 30 dní pred dňom
konania valného zhromaždenia riadnu individuálnu, mimoriadnu individuálnu účtovnú
závierku s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhradu strát. Ak spoločnosť vydala akcie na
doručiteľa, hlavné údaje tejto účtovnej závierky sa v tej istej lehote uverejnia spôsobom
určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia. Účtovná závierka sa musí tiež
akcionárom poskytnúť na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote ustanovenej zákonom a
určenej stanovami na zvolanie valného zhromaždenia. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií
na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti
podľa zákona, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a
nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu. Na tieto práva musia byť akcionári upozornení v
pozvánke na valné zhromaždenie alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
8. Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa
potreby, najmenej raz za dva mesiace. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou
pozvánkou, doručenou najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas,
miesto a program rokovania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, desaťdňová lehota
nemusí byť dodržaná.
9. Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady, ako to dozorná rada požiada.
10. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na
prijatie uznesenia je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov.
11. Hlasovanie mimo zasadnutia predstavenstva v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, môže byť
nahradené písomnou formou, pričom hlasujúci sa považujú za prítomných. Za písomnú formu
pre takéto hlasovanie sa považujú aj telegrafické, ďalekopisné a telefaxové prejavy po ich
telefonickom overení.
12. O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice
podpísané predsedom predstavenstva a zapisovateľom Zápisnica musí obsahovať všetky
zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých
rozhodnutí, musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady.
Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomnou formou podľa čl. X, bod 11
v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva.
13. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú
súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spôsobom uvedeným v čl.
XIX.
14. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
15. Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia § 196 Obchodného
zákonníka o zákaze konkurencie.
16. Náklady spojené s výkonom činnosti predstavenstva uhrádza spoločnosť.
17. Zasadnutie predstavenstva sa koná spravidla v sídle spoločnosti.

18. Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške stanovenej valným
zhromaždením. Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie aj mesačná odmena, výška
ktorej je určená v Štatúte predstavenstva.
19. Predstavenstvo:
•

vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a
organizačné záležitosti,

•

vykonáva zamestnávateľské práva,

•

zvoláva valné zhromaždenie,

•

vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,

•

rozhoduje o použití rezervného fondu,

•

zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti

a) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
•

návrhy na zmeny stanov

•

návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania

•

návrhy na vydanie dlhopisov

•

návrhy na poverenie zvýšiť základné imanie predstavenstvom

•

riadnu individuálnu, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie
zisku alebo úhradu strát vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém

•

návrh na zrušenie spoločnosti,

b) predkladá valnému zhromaždeniu ako súčasť výročnej správy správu o podnikateľskej
činnosti spoločnosti a stave jej majetku:
c) informuje valné zhromaždenie:
•

o podnikateľskom pláne bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady.

Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie
obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by
mohla spoločnosti vzniknúť škoda.
d) predkladá dozornej rade:
•

materiály uvedené v čl. XI bod 9

•

informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie
ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti najmenej
raz do roka

e) informuje dozornú radu:
•

bezodkladne o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj
podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu

•

zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom spoločnosti v prípade, ak
predstavenstvo zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania alebo
to možno predpokladať

•

písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s
predpokladaným vývojom na žiadosť dozornej rady

f) Predstavenstvo schvaľuje:
•

pravidlá tvorby a použitia fondov tvorených spoločnosťou,

•

prevody vlastníctva k nehnuteľnému majetku, zaťaženie nehnuteľností a prenájom na
dobu dlhšiu ako dva roky,

•

schvaľuje získanie a scudzenie majetkových účastí vrátane majetkových vkladov alebo ich
zvýšenia do obchodných spoločností, družstiev a iných spoločností,

•

schvaľuje významné finančné transakcie spoločnosti vymedzené v Štatúte predstavenstva.

§ 20,odst. 7 zákona o účtovníctve
a)

Údaje o štruktúre základného imania vrátane cenných papierov ktoré neboli
prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

ZÁKLADNÉ IMANIE
1. Základné imanie spoločnosti je 16 650 733,648780 €
(slovom šestnásťmiliónovšesťstopäťdesiattisícsedemstotridsaťtri euro a 648780 eurocentov).
2. Základné imanie je rozdelené na 501 620 (slovom päťstojedenšesťstodvadsať) akcií na doručiteľa,
pričom menovitá hodnota jednej akcie na doručiteľa je 33,193919 € (slovom tridsaťtri euro
a 193919 eurocentov).
3. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti
na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú
spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.
4. S akciou na doručiteľa je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu.

CENNÉ PAPIERE - AKCIE SPOLOČNOSTI
1. Akcie spoločnosti majú dematerializovanú podobu a sú vedené ako zaknihované cenné papiere v
zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov, ktorým je Centrálny depozitár cenných
papierov SR (CDCP SR).
2. Všetky akcie vydané spoločnosťou sú verejne obchodovateľné.
3. Akcie sú prevoditeľné v súlade s právnymi predpismi a práva s nimi spojené prechádzajú na
nadobúdateľa dňom registrácie ich prevodu v CDCP SR.
4. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viac druhov akcií, ktoré sa navzájom budú
odlišovať názvom a obsahom práv s nimi spojených (hlasovacie právo, výška podielu na zisku a
likvidačnom zostatku), pričom akcie toho istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú hodnotu.
5. Podmienky emisie každého druhu akcií určí valné zhromaždenie.
6. Súčet menovitých hodnôt všetkých druhov akcií vydaných spoločnosťou musí zodpovedať výške
základného imania.
7. V prípade, že spoločnosť vydá akcie na meno, zoznam akcionárov spoločnosti majúcich akcie na
meno nahrádza register emitentov cenných papierov vedený CDCP SR.
CHEMOLAK a.s. je emitentom 501 620 ks akcií na doručiteľa, čo predstavuje 100% podiel na
základnom imaní spoločnosti.

b) prevoditeľnosť cenných papierov – akcií spoločnosti nie je obmedzená
c) kvalifikovaná účasť na základnom imaní:
Prvá strategická, a.s. Bratislava 329 811 akcií; 65,75 % podiel na základnom imaní
NAPITA Holdings C.O LIMITED NICOSIA , Cyprus: 78 529 akcií; 15,66 % podiel na základnom
imaní
Ostatní drobní akcionári :93 280 akcií; 18,59 % podiel na základnom imaní
d) CHEMOLAK a.s. neeviduje žiadnych majiteľov cenných papierov s osobitnými právami kontroly
e) CHEMOLAK a.s. nie je emitentom zamestnaneckých akcií
f) hlasovacie práva akcionárov nie sú obmedzené a sú v súlade s platnou právnou úpravou
g) CHEMOLAK a.s. nemá vedomosť o žiadnych dohodách medzi medzi majiteľmi cenných
papierov, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam
hlasovacích práv .
h) Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu a zmenu stanov.
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene.
Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným
zákonníkom alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej
rady. Členovia predstavenstva, ktorí konajú v mene spoločnosti a spôsob, ktorým tak robia, sa
zapisujú do obchodného registra.
Predstavenstvo spoločnosti má päť členov.
Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie zároveň určí
predsedu a podpredsedu predstavenstva. Funkčné obdobie členov predstavenstva je štyri roky, s
výnimkou podľa bodov 4 a 5 tohoto článku, funkčné obdobie končí až voľbou nových členov.
Predstavenstvo, ktorého počet členov zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže
vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia. Nasledujúce valné
zhromaždenie náhradných členov predstavenstva potvrdí, alebo zvolí nových členov.
Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie, je odvolaný alebo výkon jeho funkcie zanikne smrťou alebo
sa skončí inak, valné zhromaždenie do 3 mesiacov ustanoví namiesto neho nového člena
predstavenstva. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen orgánu spoločnosti, ktorý sa vzdal
funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť spoločnosť, aké
opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.
Pokiaľ predstavenstvo nerozhodne inak, je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého zasadnutia
predstavenstva, nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak sa člen orgánu vzdá svojej
funkcie na zasadnutí predstavenstva, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite, ak predstavenstvo
nerozhodne inak. Ak predstavenstvo spoločnosti,
ktoré je oprávnené vymenovať alebo zvoliť
nového člena orgánu spoločnosti, nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa
funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. “
ZMENA STANOV
O zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných
akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
V prípade zmeny stanov musí pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia, resp. oznámenie o
konaní valného zhromaždenia musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien.
Návrh zmien stanov musí byť akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote 30
dní pred konaním valného zhromaždenia.
Predstavenstvo je povinné zapracovať zmeny stanov schválené valným zhromaždením do úplného
znenia stanov a bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis úplného znenia stanov do zbierky listín.

