
regulovaná informácia

Informačná povinnosť za rok: 2014 IČO:

Účtovné obdobie: od: 01.01.2014 do: 31.03.2014

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:

Časť 1.- Identifikácia emitenta

31411851

Informačná povinnosť za obdobie: 

akciová spoločnosť

Zakladateľ:
Fond národného majetku

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

Ing. Viliam Krchnár

www.chemolak.sk

krchnar@chemolak.sk

5560609

Základné imanie (v EUR):

Dátum zverejnenia

01.05.1992

I. štvrťrok 2014

Smolenice

16 650 734

22.5.2014

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE

Oznámenie spôsobu zverejnenia 
predbežného vyhlásenia                 § 

47 ods. 4 zákona o burze

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o burze

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:

b) všeobecný opis finančnej 
situácie a výsledkov hospodárenia 

Príloha

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.

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

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

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



alebo

nie

emitenta a ním ovládaných osôb v 
príslušnom období

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

UPOZORNENIE                                                                 
Výkaz ziskov a strát a súvaha podľa IAS/IFRS

Príloha č. 4 (P4Súvaha podľa IAS)

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktívaTieto 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

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 od 1.1.20014 do 31.3.2014 hospodársky výsledok  v hodnote                       
– 51 266 EUR, čo predstavuje porovnaní s rovnakým obdobím roka 2013 rast o 455 111 EUR.  
Hospodársky výsledok z hospodárskych činností dosiahol k 31.3.2014 hodnotu 25 867 EUR 
a v medziročnom porovnaní narástol o 474 834  EUR.  
Hospodársky výsledok z finančných činností dosiahol k 31.3.2014 hodnotu – 77 093 EUR                                 
a medziročne poklesol o 19 715 EUR .  
Daňové zaťaženie úrokov z bežných účtov dosiahlo k 31.3.2014 hodnotu 40 EUR a medziročne 
narástlo o 8 EUR.  
Hospodársky výsledok z hospodárskych činností dosiahol k 31.3.2014 hodnotu  25 867 EUR 

a medziročne narástol o 474 834. 
Rozhodujúci podiel na hospodárskeho výsledku z hospodárskych činností má medziročný rast 
ukazovateľa Pridaná hodnota. 
Ukazovateľ Pridaná hodnota pozostáva z výnosovej časti ( tržby z predaja výrobkov a tovaru, zmena 
stavu zásob vlastnej výroby, aktivácia) a nákladovej časti ( náklady na predaný tovar, spotreba 
materiálu, energií a služieb)  
Spoločnosť zaznamenala medziročný rast tak výnosovej ako aj nákladovej časti ukazovateľa Pridaná 
hodnota. Výnosová časť  medziročne narástla o 1 565 719  EUR a nákladová časť medziročne narástla 
o 1 019 754 EUR. 
Pridaná hodnota medziročne vzrástla o 545 965 EUR a jej jednotlivé zložky sa medziročne zmenili 
nasledovne: 
Ukazovateľ k 31.3.2014 k 31.3.2013 +/- 

Tržby z predaja tovaru 1 360 299 1 010 051 350 248 
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 902 408 677 426 224 982 
Obchodná marža 457 891 332 625 125 266 

Výroba 6 460 486 5 245 015 1 215 471 

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 841 959 3 969 459 872 500 
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 610 707 552 716 57 991 
Aktivácia 1 007 820 722 840 284 980 
Výrobná spotreba 5 641 613 4 846 841 794 772 

Spotreba materiálu a energie 4 989 245 4 218 947  770 298 
Služby 652 368 627 894 24 474 
Pridaná hodnota 1 276 764 730 799 545 965 

 
Dôvodom nárastu je vyšší objem výroby, predaja výrobkov a tovaru spoločnosti. 
Z ostatných ukazovateľov , ktoré ovplyvňujú medziročnú zmenu  hospodárskeho výsledku 
z hospodárskych činností  sú významné najmä: 
- medziročný rast osobných nákladov o 77 381 EUR 
- pokles odpisov dlhodobého majetku o 9 152 EUR 
Hospodársky výsledok z finančných činností: 
Medziročný pokles hospodárskeho výsledku z finančných činností o 19 715 EUR  ovplyvňujú najmä 
tieto skutočnosti: 
- medziročný pokles výnosových úrokov o 13 168 EUR 
- medziročný rast kurzových strát o 6 239 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 2014 výnosy v hodnote                                        
7 909 555  EUR  a čerpala náklady v hodnote 7 960 821 EUR  
Pohľadávky z obchodného styku v medziročnom porovnaní narástli z hodnoty 6 308 338 EUR 
k 31.3.2013 na hodnotu 7 331 202 EUR k 31.3.2014; t.j. o 1 022 864 EUR, čo priamo súvisí 
s nárastom objemu predaja. 
Vlastné imanie spoločnosti dosiahlo k 31.3.2014  hodnotu 17 268 120 EUR a medziročne narástlo                                    
o 104 374  EUR  Je to najmä z dôvodu rastu hospodárskeho výsledku minulých rokov o 384 408 EUR 
a rastu hospodárskeho výsledku bežného obdobia o 455 111 EUR. Na druhej strane spoločnosti 
poklesli oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov o 763 187 EUR. Dôvodom tejto zmeny 
je výrazný pokles kurzu českej koruny voči mene EURO vo  štvrtom štvrťroku 2013, čoho dôsledkom                        
je zníženie reálnej hodnoty finančných investícií spoločnosti v Českej republike.  
Rast nákupov sa prejavil  rastom krátkodobých záväzkov z obchodného styku                                          
z hodnoty 3 915 784 EUR k 31.3.2013; na hodnotu 5 354 030 EUR k 31.3.2014  t.j. o 1 438 246 EUR. 
Úverová zaťaženosť spoločnosti  poklesla o 130 531 EUR 
 
CHEMOLAK a.s. predpokladá najmä v druhom a treťom štvťroku pokračovanie zvyšovania dopytu 
po svojich produktoch a výrazný nárast tržieb. CHEMOLAK a.s. plánuje v roku 2014 zvýšiť obrat 
v porovnaní s rokom 2013 o 12 % na úroveň cca 29 600   tis. EUR a k tomu dosiahnuť zisk po zdanení 
na úrovni 845 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 2014 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
77 004 985 
43 010 533 
58 831 513 
42 299 458 
6 844 234 
5 276 330 
4 545 605 
3 739 267 
1 497 870 
1 497 870 

37 914 
37 914 

1 279 
1 279 

761 566 

42 840 154 
31 525 586 

524 294 

17 691 284 
10 781 538 
24 106 065 
20 744 048 

3 552 

514 959 

9 147 125 
5 497 542 
8 639 145 
5 497 542 

500 000 

7 980 

18 148 059 
711 075 

8 131 025 

3 228 840 

698 891 

Súvaha priebežnej účtovne závierky-aktíva  (v celých eurách)

Názov účtovnej jednotky:

01.01.2014 - 31.03.2014Za obdobie od do:

001

Bežné účtovné obdobie

IČO:

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:

33 994 452 

Označ
.

STRANA AKTÍV
Číslo 

riadku

003

004

32 604 761 

16 882 684 

1 472 102 

748 943 

002

1 567 904 

16 532 055 

806 338 

009

010

011

012

005

006

007

008

017

018

019

020

013

014

015

016

025

026

027

028

021

022

023

024

029

030

031

032

0 

761 566 

3 552 

514 959 

11 314 568 

524 294 

6 909 746 

3 362 017 

500 000 

7 980 

3 649 583 

3 141 603 

8 131 025 

3 228 840 

698 891 

17 436 984 

Spolu majetok

A. Neobežný majetok

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet

A.I.  1.

033

       3. Oceniteľné práva

       4. Goodwill

       2.

Aktivované náklady na vývoj

Softvér

       7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet

       5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

       6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

       3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

       4. Pestovateľské celky trvalých porastov

A.II. 1. Pozemky

       2. Stavby

       7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

       8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

       5. Základné stádo a ťažné zvieratá

       6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok

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

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

       9. Opravná položka k nadobudnutému majetku

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet

       5. Ostatný dlhodobý finančný majetok

       6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok

       3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely

       4. Pôžičky účtovnej jednotke v  konsolidovanom celku

B. Obežný majetok

B.I. Zásoby súčet

       7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok

       8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

B.I.  1. Materiál

       2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby

722 592 

11 000 673 

440 965 

567 

3 552 

555 576 

6 921 271 

3 079 309 

4 409 909 

3 901 929 

500 000 

7 980 

639 685 

15 702 535 

7 683 873 

3 117 239 

01.01.2013 - 31.03.2013
CHEMOLAK akciová spoločnosť
31411851



2 618 292 

339 

1 584 663 

9 522 271 
711 075 

8 041 025 
709 726 

1 326 545 
1 349 

114 606 

40 095 

494 763 

38 644 

456 119 

25 413 

24 420 

993 

041

042

043

044

035

050

051

052

053

045

046

047

049

059

060

061

054

055

056

057

2 618 292 

339 

1 584 663 

7 331 299 

1 325 196 

8 811 196 

38 644 

456 119 

114 606 

40 095 

494 763 

25 413 

24 420 
063

062

058

040

036

037

038

039

034       3. Výrobky

       6. Poskytnuté preddavky na zásoby

B.II. Dlhodobé pohľadávky

       4. Zvieratá

       5. Tovar

        4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

        5. Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu

B.II. 1. Pohľadávky z obchodného styku

        3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

        2. Čistá hodnota zákazky

B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku

        6. Iné pohľadávky

        7. Odložená daňová pohľadávka

        5. Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu

        6. Sociálne poistenie

        3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

        4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

B.IV. Finančné účty súčet

B.IV.1. Peniaze

        7. Daňové pohľadávky a dotácie

        8. Iné pohľadávky

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

2 576 987 

1 277 106 

339 

1 349 623 

121 918 

237 084 

40 899 

19 199 

19 542 

155 235 

33 317 

   4. Príjmy budúcich období krátkodobé 065
343 343 

   3. 064

        2. Čistá hodnota zákazky 048

7 863 427 

6 308 338 

B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet



Označ. STRANA PASÍV
Číslo 
riadku

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie
Spolu vlastné imanie a záväzky 066 33 994 452 32 604 761 

A. Vlastné imanie 067 17 268 120 17 163 746 
A.I. Základné imanie súčet 068 16 650 734 16 650 734 
A.I.    1. Základné imanie 069

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 -3 345 407 -2 582 220 
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 -3 313 543 -2 550 356 
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 1 261 028 1 232 986 
A.III.  1. Zákonný rezervný fond 081 1 261 028 1 232 986 

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

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov 084 2 753 031 2 368 623 
A.IV.  1. Nerozdelený zisk minulých rokov 085 2 753 031 2 368 623 

2. Neuhradená strata minulých rokov 086
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 087 -51 266 -506 377 
B. Záväzky 088 16 038 247 14 697 704 
B.I. Rezervy súčet 089 109 805 58 500 
B.I.    1. Rezervy zákonné dlhodobé 090

2. Rezervy zákonné krátkodobé 091
3. Ostatné dlhodobé rezervy 092 32 787 43 136 
4. Ostatné krátkodobé rezervy 093 77 018 15 364 

B.II. Dlhodobé záväzky súčet 094 873 226 826 421 
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 12 376 8 950 

10. Ostatné dlhodobé záväzky 104 42 104 49 203 
11. Odložený daňový záväzok 105 818 746 768 268 

B.III. Krátkodobé záväzky  súčet 106 5 697 320 4 324 356 
B.III.  1. Záväzky z obchodného styku 107 5 354 030 3 915 784 

2. Čistá hodnota zákazky 108
3. Nevyfakturované dodávky 109 34 138 

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 5 196 6 072 
7. Záväzky voči zamestnancom 113 159 021 155 863 
8. Záväzky zo sociálneho poistenia 114 111 365 110 697 
9. Daňové záväzky a dotácie 115

10. Ostatné záväzky 116 33 570 3 943 
B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci 117
B.V. Bankové úvery 118 9 357 896 9 488 427 
 B.V.    1. Bankové úvery dlhodobé 119 562 733 457 257 

2. Bežné bankové úvery 120 8 795 163 9 031 170 
C. Časové rozlíšenie súčet 121 688 085 743 311 
C.      1. Výdavky budúcich období dlhodobé 122

2. Výdavky budúcich období krátkodobé 123
3. Výnosy budúcich období dlhodobé 124 588 438 647 670 
4. Výnosy budúcich období krátkodobé 125 99 647 95 641 

IČO:

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 01.01.2013 - 31.3.2013
CHEMOLAK akciová spoločnosť
31411851

Súvaha priebežnej účtovne závierky-pasíva  (v celých eurách)

Za obdobie od do: 01.01.2014 - 31.03.2014

Názov účtovnej jednotky:



vykazované obdobie vykazované obdobie

kumulatívne kumulatívne

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

M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku 37

K. Náklady na krátkodobý finančný majetok 34

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

3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku 32

VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku 33

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

s podstatným vplyvom
30

2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov 31

I. Predané cenné papiere a podiely 28

VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku 29

* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 26

VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov 27

V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti 24

I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť 25

IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 22

H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 23

F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materialu 20

G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam 21

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

hmotného majetku
18

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19

4. Sociálne náklady 16

D. Dane a poplatky 17

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 14

3. Náklady na sociálne poistenie 15

C. Osobné náklady 12

C.    1. Mzdové náklady 13

2. Služby 10

+ Pridaná hodnota 11

B. Výrobná spotreba 08

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

2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 06

3. Aktivácia 07

II. Výroba 04

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

902 408 

Tržby z predaja tovaruI. 01

02

457 891 
+ Obchodná marža 03

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru

53 517 

25 874 

47 106 

8 946 

300 374 

33 048 

246 793 

21 520 

6 460 486 

1 276 764 

928 077 

4 989 245 

652 368 

4 841 959 

610 707 

1 007 820 

626 716 

-448 967 25 867 

136 520 

21 299 

40 377 

7 686 

309 526 

3 969 459 

552 716 

722 840 

4 846 841 

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: 01.01.2014- 31.03.2014

01.01.2013 - 31.03.2013

CHEMOLAK akciová spoločnosť

31411851

bežné účtovné obdobie
bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie

1 010 051 1 360 299 

5 641 613 

4 218 947 

677 426 

332 625 

5 245 015 

627 894 

730 799 

850 696 

558 959 

32 334 

224 377 

35 026 

143 740 61 249 



Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom 60

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení 58

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 61

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 59

V.

U.1. - splatná 56

2. - odložená 57

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením 54

U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 55

XIV. Mimoriadne výnosy 52

T. Mimoriadne náklady 53

2. - odložená 50

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení 51

S. Daň z príjmov z bežnej činnosti 48

S.1. - splatná 49

* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 46

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 47

XIII. Prevod finančných výnosov 44

R. Prevod finančných nákladov 45

XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti 42

P. Ostatné náklady na finančnú činnosť 43

XI. Kurzové zisky 40

O. Kurzové straty 41

X. Výnosové úroky 38

N. Nákladové úroky 39

-51 266 

-51 266 

-77 093 

-51 226 

40 

40 

579 

51 643 

1 068 

-506 768 

-57 378 

32 

-506 345 

-506 377 

13 747 

51 418 

985 

4 573 

16 285 16 119 

32 

10 812 

-51 226 -506 345 
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Sotákove železiarne mieria do Japonska
Bratislava – Železiarne Podbrezo-
vá posilňujú nové trhy. Podnik sa 
po troch rokoch rokovaní dohodol 
s japonským odberateľom, ktorý 
by mal odobrať asi 40 ton rúr. Stre-
doslovenská firma sa chce v Ázii 
aj cez túto zákazku výraznejšie 
presadiť. „Ak bude japonský part-
ner spokojný, spolupráca sa zvýši,“ 
povedal HN ekonomický riaditeľ 
firmy Marian Kurčík.

Získali aj eurofondy
Nezostalo len pri expanzii na no-
vé trhy. Od začiatku tohto roka 
už spoločnosť, ktorú spoluvlastní 
a vedie veľkopodnikateľ Vladi-
mír Soták, vytvorila 60 nových 
pracovných miest. „Počas júna, 
júla a augusta prijme ešte ďalších 
35 ľudí,“ povedal Marian Kurčík. 
Miesta budú obsadené absolvent-
mi ich strednej odbornej školy. Za 
nábormi stojí fakt, že sa podniku 
podarilo zvýšiť výrobu presných 
rúr (ťahané sú za studena) a rúro-
vých oblúkov. Táto časť fabriky 
tak prešla z dvojzmennej prevádz-
ky na trojzmennú.

Koncom minulého roka žele-
ziarne zrealizovali dve investície, 
každú za asi desať miliónov eur. 
Prvá mierila do zmodernizova-
nia technológií. Firma tak má od 
októbra 2013 nové zariadenie na 
plynulé odlievanie ocele, ktoré na-
príklad zvýši nielen kvalitu ocele, 

ale umožní im aj vyrábať jej nové 
druhy. Druhá investícia smerova-
la do ekológie. Konkrétne do od-
prášenia elektrickej oblúkovej pe-
ce a haly. Zhruba 35 percent fi-
nancií im v tomto prípade pokryli 
eurofondy.

Investujú tí, čo majú zákazky
„Skupina podnikov Železiarne 
Podbrezová musí investovať do vý-
robných technológií. Tie nové pri-

nášajú úsporu nákladov na ener-
gie, zvyšujú kvalitu konečného 
produktu a majú nižší ekologický 
vplyv,“ vraví Martin Javorček, 
partner v advokátskej kancelárii 
Maple & Fish. O týchto výhodách 
hovoril pre HN aj Kurčík. Ako zdô-
razňuje, k projektom podnik pri-
stupuje pod tlakom konkurencie, 
národnej a európskej legislatívy 
a reaguje tým súčasne aj na zvy-
šujúce sa požiadavky odberateľov.   

Podľa analytika ČSOB Mareka 
Gábriša firmy investovať musia – 
aby prežili. 

Pokles investícií
Dlhodobé odkladanie investícií 
môže viesť k strate potenciálu, 
napriek tomu k nemu pristúpili 
mnohí zamestnávatelia počas krí-
zy. „Na Slovensku klesali investí-
cie skoro dva roky, no v závere 
roka 2013 vzrástli a posilnili tak 
pozitívne očakávania aj na tento 
rok,“ vraví Gábriš. 

Investície pravdepodobne re-
alizuje aj najväčší súkromný za-
mestnávateľ u nás – košickí oce-
liari U.S. Steel. „V oblasti investí-
cií aj zamestnanosti sa budeme aj 
naďalej správať zodpovedne,“ re-
agoval Ján Bača, hovorca závodu. 

 Petra Jamrichová

Fakty o Železiarňach 
Podbrezová
V súčasnosti zamestnávajú 
asi sedemtisíc ľudí.

Firma zhruba tretinu výrobkov 
exportuje do cudziny.

V poslednom období 
zrealizovala dve investície 
spolu za 20 miliónov eur – 
jedna smerovala 
do technológií, druhá 
do ekológie. 
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1,3657 (1,3703)
-0,0046

USD/EUR 0,8096 (0,8138)
-0,0041

GBP/EUR 27,4610 (27,4860)
-0,0250

CZK/EUR PLN/EUR HUF/EUR4,1810 (4,1886)
-0,0076

303,6000 (304,8000)
-1,2000

Ohrozuje dohoda s Pekingom do-
dávky ruského plynu do Európy?

V tejto chvíli to Európu výraz-
ne nezasiahne. Rusi však vytiahli 
silný argument, ktorý má Európe 
jasne ukázať, že pre nich v dodáv-
kach plynu existuje objemovo ne-
obmedzená alternatíva. V každom 
prípade Rusko je schopné vďaka 
veľkým zásobám plynu bez prob-
lémov zásobovať Európu aj Čínu.

Prečo vlastne Rusi s Čínou túto 
dohodu podpísali? Je to pre nich 
výhodný biznis alebo išlo o odpo-
veď na sankcie Západu voči Rus-
ku za postup voči Ukrajine?

Určite nie je žiadna náhoda, 
že oznámenie dohody prišlo prá-
ve v tomto okamihu. Rusi vyjed-
návali s Čínou veľmi dlho. Podpis 
dohody dáva Európe najavo, že 
pre Rusko existuje ešte iný part-
ner, než je ona.

Vidíte reálne možnosť, že by nás 
Rusi pod nejakou zámienkou 
úplne odstrihli od svojho plynu? 
Napríklad v prípade vypuknutia 
totálnej obchodnej vojny?

Som presvedčený, že vzhľadom 
na obojstrannú závislosť k niečo-
mu takému nemôže dôjsť. Jedno-
ducho to nie je v záujme Ruska ani 
kľúčových európskych krajín.

Konkrétne Slováci sú od ruského 
plynu závislí na 98 percent. Do-
platili by sme na stopnutie dodá-
vok viac než ostatné krajiny, ak 
by došlo k najhoršiemu?

Pozície jednotlivých európ-
skych štátov sú naozaj značne 
rozdielne. Stredná a východná 
Európa má podstatne väčšie oba-
vy z krízového scenára, pretože 
jej krajiny sú často takmer na 100 
percent závislé od plynu z Ruska. 
Aj štáty pôvodnej európskej pät-
nástky však z roka na rok zvyšujú 
svoju závislosť od ruského plynu. 
Dodávky do Británie, Francúzska 
alebo Nemecka stále rastú.

Nemali by preto západné a vý-
chodné štáty mať rovnaký záu-
jem na tom, aby bola Európa od 
Ruska čo najmenej závislá?

Obe časti Európy sa zásadne 
rozchádzajú v jednej veci. Západ-
nej stačia v tejto chvíli ako alterna-
tíva dodávky plynu z Ruska mimo 
Ukrajiny. Naopak východná Euró-
pa sa snaží, aby sa dodávky diver-
zifikovali z krajín mimo Ruska.

Majú naše krajiny bez ruského 
plynu vôbec šancu?

Obávam sa, že pre strednú a vý-
chodnú Európu neexistuje žiadna 
alternatíva. Jej závislosť od ruské-
ho plynu je enormná. Napríklad 
projekt Nabucco, ktorý mal začať 
fungovať začiatkom budúceho ro-
ka, už dávno zapadol prachom. 

Ukazuje sa, že nie je v silách EÚ, 
aby takýto projekt presadila, zma-
nažovala a doviedla k realizácii. 
Rusi sa v tomto smere v Európe 
výrazne posilnili, či už plynovo-
dom Nord Stream, alebo takmer 
dokončeným South Streamom.

Takže dá sa povedať, že nás Vla-
dimir Putin predbehol?

Kým Európa päť rokov fakticky 
zaháľala či prichádzala s riešenia-
mi, ktoré žiadnymi riešeniami ani 
nie sú, Rusi za ten istý čas upevni-
li svoje pozície v regióne. Poistili si 
ich na dlhé roky dopredu.

HN10943

Uverejnenie rozhodnutia o zmene podoby cenného papiera.
Emitent Poľnohospodárske družstvo Veľký Ďur so sídlom Veľký Ďur 935 34 ul. Tekovská 539 
IČO: 00195341, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel: Dr. Vložka číslo 
132/N, podľa § 15 ods. 2 zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných služ-
bách a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o cenných papieroch/ v znení neskor-
ších predpisov oznamuje, že na základe rozhodnutia členskej schôdze zo dňa 16. mája 2014 
nastala zmena podoby cenných papierov zo zaknihovaných cenných papierov na listinné 
cenné papiere.

HN10964

HN10976

OZNÁMENIE

Predstavenstvo spoločnosti

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.,
T.G. Masaryka 21, Trenčianske Teplice 914 51, IČO: 34 129 316,

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka č. 94/R
(ďalej len „Spoločnosť“)

zvoláva

v súlade s § 184 ods. 2 Obchodného zákonníka a článkom IX bod 3. Stanov Spoločnosti

riadne valné zhromaždenie
Spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Trenčianske Teplice

na deň 18.06.2014 o 10,00 hod. v miestnosti - zasadačke  kaštieľa nachádzajúcej sa na 1. poschodí 
budovy sídla Spoločnosti, t.j. T.G. Masaryka 21, Trenčianske Teplice 914 51

Program: 
1.  Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia spoločnosti (ďalej len „RVZ“) a schválenie pro-

gramu RVZ.
2.  Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2013, návrh na vy-

sporiadanie hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie roka 2013, schválenie výročnej správy 
spoločnosti za rok 2013.

3. Schválenie audítora spoločnosti na obdobie 2014 – 2016.
4. Odvolanie predsedu a členov predstavenstva spoločnosti.
5. Voľba nového predsedu a členov predstavenstva spoločnosti. 
6. Záver.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania RVZ dňa 18.06.2014  od 9,00 hod.

Poučenie podľa ust. §-u 184a Obchodného zákonníka v platnom znení:
- akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení a hlasovať na ňom,
- akcionár má právo požadovať na valnom zhromaždení informácie  a vysvetlenia podľa §-u 180  ods. 1 
Obchodného zákonníka, má právo požadovať zaradenie ním určenej záležitosti do programu rokovania 
valného zhromaždenia podľa §-u 181 ods.1 Obchodného zákonníka, pričom požiadavka na zaradenie 
záležitosti do programu rokovania valného zhromaždenia by mala byť doručená predstavenstvu Spo-
ločnosti najneskôr v lehote 20 dní pred konaním valného zhromaždenia tak, aby predstavenstvo mohlo 
uverejniť oznámenie doplnenia programu v lehote 10 dní pred konaním valného zhromaždenia. V prí-
pade, že nebude požiadavka na zaradenie záležitosti do programu rokovania valného zhromaždenia 
doručená predstavenstvu Spoločnosti v lehote najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia, 
môže byť určená záležitosť zaradená do programu rokovania valného zhromaždenia len podľa ust. §-u 
185 ods.2 Obchodného zákonníka,  
- akcionár má možnosť  zúčastniť sa valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného spl-
nomocnenia podľa ust. §-u 184 ods. 1 a §-u 190e Obchodného zákonníka. V splnomocnení musí byť 
uvedené oprávnenie splnomocnenca zastupovať splnomocniteľa na valnom zhromaždení Spoločnosti. 
V prípade, ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akci-
ami na tomto valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu 
zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných akcionárov skôr. Splnomoc-
nencom akcionára môže byť člen dozornej rady spoločnosti. V takomto prípade súčasťou splnomoc-
nenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného 
zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Ak 
má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť 
umožní takémuto akcionárovi jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných 
papierov podľa osobitného predpisu,
- právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe zoznamu majiteľov akcií 
spoločnosti vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. vystaveným k rozhodujúce-
mu dňu. Fyzické osoby pri prezentácii predložia platný doklad totožnosti. Právnické osoby pri prezen-
tácii predložia a odovzdajú originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra, registra 
alebo inej evidencie, do ktorej je zapísaný akcionár - zahraničná právnická osoba, nie staršieho ako 3 
mesiace, osvedčujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby a osoby oprávnené konať v jej mene. 
Fyzická osoba konajúca v mene akcionára predloží pri prezentácii doklad totožnosti. V prípade, že ak-
cionár splnomocní na zastupovanie na valnom zhromaždení inú osobu, splnomocnenec musí predložiť 
a odovzdať originál alebo úradne overenú kópiu plnomocenstva obsahujúceho vymedzenie rozsahu 
splnomocnenia s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa a v prípade, že zastupuje akcionára 
- právnickú osobou aj doklady, ktoré sa vyžadujú od akcionárov - právnických osôb. Splnomocnenec 
- fyzická osoba predloží ďalej doklad totožnosti. Splnomocnenec - právnická osoba ďalej predloží a 
odovzdá aj originál alebo úradne overenú kópiu svojho výpisu z obchodného registra, registra alebo 
inej evidencie, do ktorej je zapísaný splnomocnenec - zahraničná právnická osoba, nie staršieho ako 3 
mesiace, osvedčujúceho právnu subjektivitu splnomocnenca a osoby oprávnené konať v jeho mene, a 
osoba oprávnená konať v jeho mene predloží doklad totožnosti,
- vzhľadom na skutočnosť, že stanovy spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať s využitím poštových 
služieb pred konaním valného zhromaždenia (korešpondenčné hlasovanie) podľa §-u 190a Obchodné-
ho zákonníka ani hlasovať na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa 
§-u 190d Obchodného zákonníka, tak akcionár nemá právo využiť pri hlasovaní na valnom zhromažde-
ní korešpondenčné hlasovanie, ani hlasovanie  prostredníctvom elektronických prostriedkov, 
- Spoločnosť v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia zašle akcionárovi doporučeným listom 
oznámenie o konaní valného zhromaždenia na ním uvedenú adresu a na jeho náklady, ak akcionár 
zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti 
aspoň na jednu akciu spoločnosti,
- materiály ustanovené Obchodným zákonníkom – návrhy uznesení a pod. sú akcionárom k dispozícii 
na nahliadnutie v sídle spoločnosti odo dňa uverejnenia tohto oznámenia až do konania valného zhro-
maždenia v čase od 9,00 hod. do 15,00 hod. v pracovných dňoch. V tom istom čase má akcionár právo 
si vyžiadať kópie týchto dokumentov,
- údaje a dokumenty uvedené v predchádzajúcich bodoch sú uvedené na webovom sídle Spoločnosti 
www.kupele-teplice.sk,
- elektronickým prostriedkom, prostredníctvom ktorého Spoločnosť uverejňuje informácie podľa oso-
bitného predpisu  je internet,
- vzory tlačív splnomocnení sú k dispozícii na stiahnutie na webovom sídle Spoločnosti www.kupele-
teplice.sk.

Za rozhodujúci deň v zmysle § 180 ods. 2 Obchodného zákonníka bol určený deň 16.06.2014.

Akcionár nemá právo na úhradu nákladov spojených s účasťou na valnom zhromaždení.

V Trenčianskych Tepliciach, dňa 13.05.2014  Ing. Andrea Puskailer, člen predstavenstva
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Najaktuálnejšie ekonomické spravodajstvo 
na slovenskom internete

I N Z E R C I A

Pavel Novotný ©hn

pavel.novotny@ecopress.sk

ROZHOVOR

Rusi Európe ukázali, že pre 
nich existujú aj iní partneri
PLYNOVÁ DOHODA S ČÍNOU l Michal Šnobr, investor a energetický expert J&T, pre HN:

Železiarne Podbrezová zamestnávajú asi sedemtisíc ľudí. Majiteľom je veľkopodni-
kateľ Vladimír Soták, ktorý je spájaný so stranou Smer-SD. SNÍMKA: HN/PETER MAYER

Dohodu o dodávkach plynu podpísal šéf Gazpromu Alexej Miller (vľavo) a Čou 
Ťi-pching, prezident štátnej spoločnosti China National Petroleum. SNÍMKA: TASR/AP

Rusko včera podpísalo dohodu o dodávkach 
plynu Číne zhruba za 400 miliárd dolárov. Nie je 
náhoda, že k podpisu došlo v čase vyhrotenia 
vzťahov Moskvy s Európou, tvrdí Michal Šnobr.

Pre strednú 
a východnú Európu 
neexistuje žiadna 
alternatíva voči 
ruskému plynu. 


