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Časť 1.- Identifikácia emitenta

emitenta 
v zmysle zákona o burze cenných papierov

2012Informa ná povinnos  za rok: I O:č ť Č

Účtovné obdobie:                                od: 01.01.2012           do: 31.12.2012



alebo

Účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy) , alebo podľa IAS/IFRS  (medzinárodné štandardy) SAS

CASH-FLOW-Priama metóda

Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)Účtovná závierka-základné údajeÚčtovná závierka podľa IAS/IFRS

Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)

CASH-FLOW-Nepriama metóda

Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS)
UPOZORNENIE                                                                 

Predmet podnikania: 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

Oznámenie spôsobu zverejnenia 
ročnej finančnej správy  § 47 ods. 4 

zákona o burze

v dennej tlači

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o burze

Výkaz o finančnej situácií podľa IAS/IFRS

Účtovná závierka podľa SAS Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)
Súvaha-aktíva
Účtovná závierka-základné údaje

Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí
zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných
štandardov.

Poznámky

Časť 2. Účtovná závierka

Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)Výkaz ziskov  a strát 

www.chemolak.sk                                                                                     
Hospodárske noviny

Súvaha-pasíva Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)
Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)

Príloha č. 5 (P5Poznámky)

Dátum zverejnenia 29.4.2013

Adresa webového sídla emitenta, alebo názov dennej 
tlače, alebo názov všeobecne uznávaného 
informačného systému, v ktorej bola ročná finančná 
správa zverejnená 



áno

Dátum auditu: 12.3.2013

áno

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS)

Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS)

Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS)

Poznámky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS)Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS
V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne 

zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.

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

Interaudit Group,s.r.o. Šancova 102/A, 831 04 Bratislava, Licencia SKAU 168

V zmysle § 34 ods. 6 zákona o burze  správa audítora podpísaná osobou alebo osobami zodpovednými za audit účtovných závierok podľa ods. 5 sa v úplnom znení 
zverejní spolu s ročnou správou.
Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS

V zmysle § 34 ods. 3 zákona o burze  ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, 

Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS

Účtovná závierka bola overená audítorom  ku dňu predloženia ročnej finančnej správy(áno/nie)

Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS)

Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS)

Výkaz o finančnej situácií podľa IAS/IFRS

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS)

Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS)

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.

Výkaz o finančnej situácií podľa IAS/IFRS

Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS)

Konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Poznámky podľa IAS/IFRS

V zmysle § 34 ods. 5 zákona o burze  účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené audítorom.

Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS)



§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Podľa § 34 ods. 2 písm. a) ročná finančná správa obsahuje výročnú 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")

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,

Príloha

Príloha

V zmysle § 34 ods. 3 zákona o burze  ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, 
ročná finančná správa obsahuje aj ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského 
štátu, v ktorom bola založená materská spoločnosť.

V období od 31.12.2012 do dňa spracovania ročnej finančnej správy  nastali nasledovné zmeny vo výkonnom vedení spoločnosti:                                                                                    
Ing.Tomáš Černický, finančný riaditeľ do 14.2.2013
Ing.Tomáš Černický, výkonný riaditeľ od 15.2.2013
Ing.Vladimír Hacaj, finančný riaditeľ od 15.2.2013

Časť 3. Výročná správa 

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky



Spoločnosť neuzatvorila v roku 2012 také obchody, ktoré by podstatne ovplyvnili jej finančné postavenie alebo činnosť. So spriaznenými osobami spoločnosť uskutočňuje bežné
obchody - predaj výrobkov a tovaru, poskytovanie služieb - najmä z oblasti prepravy výrobkov a.s

Spoločnosť v roku 2012 vykázala použiteľný zisk v hodnote 280 416,78  EUR.Predstavenstvo a.s. navrhuje rozdeliť tento zisk nasledovne: Prídel do zákonného rezervného fondu: 
28 041,68  EUR a prídel na účet nerozdeleného zisku v hodnote 252 375,10  EUR.

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

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)

Náklady na vývoj sa účtujú v období svojho vzniku.Po splnení zákonom stanovených predpokladov sa aktivujú do majetku spoločnosti. Aktivované náklady na vývoj predstavujú  
výsledky úspešne vykonaných vývojových prác. Spoločnosť v roku 2012 vynaložila na vývoj náklady v celkovej výške 265 424  EUR. Spoločnosť aktivovala do  nehmotného 
majetku náklady roka 2012 aj rokov minulých v sumárnej hodnote187 356 EUR. Zostatok neaktivovaných nákladov na vývoj z roka 2012 a rokov minulých predstavuje 94 748  
EUR.

Spoločnosť disponuje obchodnými podielmi v štyroch dcérskych sopločnostiach, pričom obchodné podiely sa pohybujú v intervale 77,58 % - 100 % z hodnoty základného imania
ovládaných spoločností. Zároveň je spoločníkom v spoločnosti IBA CHEMOLAK, s.r.o. Smolenice s obchodným podielom 50 %.

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty



§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve

b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

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 nevyužíva pre zabezpečovanie hlavných typov plánovaných obchodov zabezpečovacie deriváty

Spoločnosť nie je vystavená významným cenovým, úverovým ai iným rizikám, ktoré súvisia s tokom hotovosti.

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

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

Dávame Vám do pozornosti "Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku", ktorého vzor sa nachádza na www.bsse.sk v časti  "Poradca 
emitenta"  v  "Správe a riadení spoločnosti".
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Kódex správy a riadenia spoločnosti 
 
Spoločnosť CHEMOLAK a.s., a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance, prijali Kódex správy 
a riadenia spoločnosti. 
 
 
 
I. PRINCÍP: PRÁVA AKCIONÁROV A KĽÚČOVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA 1 
Rámec správy a riadenia spoločností musí ochraňovať a uľahčovať výkon práv akcionárov. 
 
 
A. Základné práva akcionárov spôsob splnenia/dôvody nesplnenia 

(stručný popis) 
1. registrácia akcií 
 

Zaknihované akcie sú registrované podľa zákona v Centrálnom depozitári 
cenných papierov SR. 

2. právo na prevod akcií/obmedzenie prevoditeľnosti2 
 

Akcie na doručiteľa sú voľne prevoditeľné prostredníctvom obchodníka 
s cennými papiermi. 

3. právo na informácie 
 

Právo na informácie realizujú akcionári na valnom zhromaždení. Rozhodujúce 
dokumenty sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti www.chemolak.sk. 
Akcionári majú možnosť korešpondovať so spoločnosťou. 

4. právo účasti a rozhodovania na valnom zhromaždení, 
   obmedzenie hlasovacieho práva3 
 

V zmysle stanov majú akcionári neobmedzené práva účasti na valnom 
zhromaždení a na jeho rozhodovaní. 

5. aktívne volebné právo ara 
 

Právo voliť a odvolávať členov orgánov spoločnosti majú akcionári na valnom 
zhromaždení. 

6. právo na podiel na zisku 
 

Vyplýva z právnych predpisov a stanov spoločnosti. 

B. Právo účasti na rozhodovaní o podstatných 
    zmenách v spoločnosti a na prístup k informáciám 

 

1. stanovy a iné interné predpisy4 
 

Stanovy sú v súlade s platnými právnymi predpismi prerokovávané 
a schvaľované akcionármi na valnom zhromaždení. Pri schvaľovaní interných 
predpisov sa postupuje podľa právomocí orgánov a ustanovení v stanovách. 

2. vydávanie nových emisií Spoločnosť neemitovala žiadne nové emisie akcií. 

                                                           
1
 § 20 ods. 6 písm. e) Zákona 
2
 § 20 ods. 7 písm. b) Zákona 
3
 § 20 ods. 7 písm. f) Zákona 
4
 § 20 ods. 7 písm. h) Zákona 
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3. mimoriadne transakcie 
 

Mimoriadne transakcie podliehajú schváleniu na riadnom valnom 
zhromaždení. 

4. iné právomoci valného zhromaždenia 
 

Právomoci valného zhromaždenia vyplývajú z právnych predpisov a  stanov 
spoločnosti. 

C. Právo podieľať sa na rozhodovaní o systémoch 
     odmeňovania členov orgánov a manažmentu 

 

1. rozhodovanie o stratégii odmeňovania a jej zmenách Pravidlá odmeňovania členov orgánov sú schvaľované na riadnom valnom 
zhromaždení. Stratégia odmeňovania zamestnancov vyplýva z právnych 
predpisov a interných postupov platných v spoločnosti. 

2. rozhodovanie o odmenách vo forme akcií a o iných 
motivačných programoch 

Stanovy takýto systém odmeňovania nepripúšťajú. 
 

3. dostatok informácií o odmeňovaní viazanom na akcie Odmeňovanie viazané na akcie nie je v spoločnosti uplatňované. Stanovy  
nepripúšťajú takéto odmeňovanie. 

D. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení 
 

 

1. včasné informácie o valnom zhromaždení a programe Akcionári majú základné informácie o VZ k dispozícii na úradnej tabuli 
spoločnosti, zo zverejnenia v tlači a príslušné podklady predkladané na VZ sú 
dostupné na webovom sídle spoločnosti 30 dní pred jeho konaním. 

2. právo klásť otázky 
 

V zmysle stanov má každý akcionár právo klásť otázky k prerokovávaným 
bodom programu. Odpovede poskytujú  funkcionári priamo na valnom 
zhromaždení alebo písomne do 15 dní od konania VZ. 

3. právo na vyjadrenie svojho názoru 
 

V zmysle stanov a rokovacieho poriadku má každý akcionár právo vyjadriť 
svoj názor. 

4. hlasovanie osobne alebo v zastúpení 
 

Akcionári hlasujú na VZ osobne alebo prostredníctvom splnomocneného 
zástupcu na základe úradne overeného splnomocnenia. 

5. informácie o činnosti valného zhromaždenia 
 

Akcionárom na požiadanie spoločnosť zasiela zápisnicu z valného 
zhromaždenia. Zápisnica z rokovania VZ je zverejnená na webovom sídle 
spoločnosti. 

E. Štruktúra vlastníctva a stupeň kontroly 
 

 

1. dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú 
známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti 
cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv5 

Spoločnosť nemá vedomosť o žiadnych  dohodách medzi majiteľmi cenných 
papierov, ktoré by mohli mať za následok obmedzenie prevoditeľnosti 
cenných papierov a obmedzenie hlasovacích práv.  

                                                           
5
 § 20 ods. 7 písm. g) Zákona 
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2. majitelia cenných papierov s osobitnými právami 
kontroly a opis týchto práv6 
 

Spoločnosť nevydala cenné papiere s osobitnými právami. 
 

F. Možnosti získania kontroly nad spoločnosťou 
 

 

1. transparentnosť prevzatia spoločnosti a iných 
mimoriadnych transakcií 
 

Kapitálový trh informuje o transakciách v každodenných burzových 
informáciách. Spoločnosť monitoruje tieto informácie. 
  

2. nástroje obrany proti prevzatiu a informácie o existencii 
potenciálnych obranných nástrojoch v spoločnosti 7 
 

Nemáme vedomosť o akcionárskych dohodách, ktoré by mali vplyv na  
činnosť spoločnosti. 

G. Zjednodušenie výkonu práv akcionára 
 

 

1. zverejnenie politiky inštitucionálnych investorov 
 

V spoločnosti neevidujeme inštitucionálnych investorov, takže ani nepoznáme 
ich politiku.  

2. zverejnenie spôsobu riešenia konfliktov záujmov 
 

Takýto prípad  sa nevyskytol. 

H. Možnosť vzájomných konzultácií akcionárov 
 

Spoločnosť nemá informácie o vzájomných konzultáciách akcionárov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 § 20 ods. 7 písm. d) Zákona 
7
 § 20 ods. 7 písm. j) a k) Zákona 
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II. PRINCÍP: SPRAVODLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE S AKCIONÁRMI  
Rámec správy a riadenia spoločností by mal zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie so všetkými akcionármi, vrátane minoritných a zahraničných. 
Všetci akcionári by mali mať možnosť získať efektívne odškodnenie, v prípade, že ich práva boli porušené. 
 
 
A. Rovnaké zaobchádzanie s akcionármi spôsob splnenia 

(stručný popis) 
1. rovnosť akcionárov a ich hlasovacieho práva 
 

Všetci akcionári majú rovnaké hlasovacie práva, platí princíp proporcionality.  

2. ochrana práv minoritných akcionárov 
 

Ochrana minoritných akcionárov vyplýva zo zákona.  

3. hlasovanie správcov 
 

 

4. odstránenie prekážok cezhraničného hlasovania 
 

Osobná účasť zahraničných akcionárov alebo ich splnomocnených zástupcov nie je 
nijako obmedzovaná. Moderné technológie do hlasovania neboli zavedené. 

5. procesné postupy valných zhromaždení 
 

Nepoznáme žiadne umelé procesné prekážky, ktoré by bránili účasti akcionára na 
valnom zhromaždení. Účasť je umožnená všetkým akcionárom uvedeným v 
zozname, hlasovacie právo majú všetci riadne zaregistrovaní akcionári. 

B. Zákaz zneužívania dôverných informácií  
 

V spoločnosti sa nevyskytol prípad porušenia zákazu konkurencie vyplývajúci zo 
stanov spoločnosti a zneužitia dôverných informácií. Osobitné opatrenia nebolo 
nutné prijímať. 

C. Transparentnosť pri konflikte záujmov 
 

Členom orgánov vyplýva povinnosť informovať štatutárny a dozorný orgán 
o prípadnom konflikte záujmov. 
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III. PRINCÍP: ÚLOHA ZÁUJMOVÝCH SKUPÍN V SPRÁVE A RIADENÍ SPOLOČNOSTÍ 
Rámec správy a riadenia spoločností by mal uznávať práva záujmových skupín, stanovené zákonom, alebo prostredníctvom zmlúv, a podporovať 
aktívnu spoluprácu medzi spoločnosťou a záujmovými skupinami pri vytváraní duševných a materiálnych hodnôt, pracovných miest a 
udržateľnosti finančne zdravých spoločností. 
 
 
A. Rešpektovanie práv záujmových skupín 
 

Spoločnosť neeviduje žiadne záujmové skupiny.  
 

B. Možnosti efektívnej ochrany práv 
     záujmových skupín 

Spoločnosť neeviduje žiadne záujmové skupiny. 

C. Účasť zamestnancov v orgánoch  spoločnosti 
 

Účasť zamestnancov v dozornej rade je v rozsahu  stanovenom  právnymi predpismi. 
  

D. Právo na prístup k informáciám 
 

Nakoľko neevidujeme záujmové skupiny, nie je potrebné vytvárať osobitný prístup 
k informáciám. 

E. Kontrolné mechanizmy záujmových skupín 
 

Nie sú vytvorené kontrolné mechanizmy pre záujmové skupiny.  
 

F. Ochrana veriteľov 
 

Platobná neschopnosť spoločnosti nehrozí, spoločnosť má dostatok aktív. 

 
 
 
IV. PRINCÍP: ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOSŤ 
Rámec správy a riadenia spoločností by mal zabezpečiť, aby sa zverejňovali včasné a presné informácie vo všetkých podstatných záležitostiach, 
týkajúcich sa spoločnosti, vrátane finančnej situácie, výkonnosti, vlastníctva a správy  spoločnosti.   
 
 
A. Minimálne požiadavky na zverejňovanie 
 

spôsob splnenia 

(stručný popis) 
1. finančné a prevádzkové výsledky 
 

Auditovaná účtovná závierka a výročná správa je akcionárom aj iným záujemcom 
prístupná na webovom sídle a v origináli k nahliadnutiu na požiadanie 
akcionárom. 

2. predmet podnikania (činnosti) a širšie ciele 
 

Podnikateľský plán je súčasťou výročnej správy, ktorá je predkladaná akcionárom 
na valnom zhromaždení. 
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3. štruktúra základného imania a kvalifikovaná 
účasť v spoločnosti podľa osobitného predpisu 8  
 

Informačná povinnosť uvádza štruktúru rozdelenia základného imania. Menovite 
sú uvádzaní akcionári vlastniaci viac ako 5% základného imania. 

4. stratégia odmeňovania, opis jej štruktúry a 
vysvetlenie 
 

Náklady na odmeny členov orgánov sú uvedené v účtovných výkazov 
spoločnosti. 

5. informácie o členoch orgánov spoločnosti, 
pravidlá upravujúce ich výber, vymenovanie 
a odvolanie a informácie o ich nezávislosti 9 
 

O kandidátoch do orgánov spoločnosti je predkladaný valnému zhromaždeniu 
profesijný životopis. 

6. transakcie so spriaznenými stranami 
 

Účtovné výkazy uvádzajú transakcie so spriaznenými osobami. 

7. predvídateľné rizikové faktory 
 

Prípadné rizikové faktory nepoznáme. 

8. záležitosti týkajúce sa zamestnancov a iných 
    záujmových skupín 

CHEMOLAK a.s.  neeviduje žiadne záujmové skupiny.  

9. stratégia v oblasti corporate governance 
    a zloženie a činnosť orgánov spoločnosti a údaj  
    o tom, kde sú tieto informácie zverejnené10 
 

Predstavenstvo prijalo Kódex správy a riadenia spoločnosti a do výročnej správy 
zaraďuje aj vyhlásenie o dodržiavaní kódexu. Zloženie a činnosť orgánov je 
súčasťou materiálov prerokovávaných na valnom zhromaždení, t.j. výročná 
správa a správa dozornej rady. 

10. opis systémov vnútornej kontroly a riadenia     
      rizík11 
 

Vnútornú kontrolu zabezpečujú členovia štatutárneho orgánu, dozornej rady, 
audítor, členovia vrcholového manažmentu. 

B. Úroveň kvality informácií 
 

Spoločnosť pravidelne spĺňa požiadavky NBS, ktorá má dohľad nad finančným 
trhom, ako aj BCPB. Predkladá im podklady vyplývajúce z právnych predpisov. 

C. Nezávislý audit 
 

Audit je zabezpečený nezávislým licencovaným audítorom podliehajúcim 
vysokým štandardom SKAU a schvaľuje ho valné zhromaždenie. 

D. Zodpovednosť audítora akcionárom 
 

Podľa platných právnych predpisov od roku 2008 schvaľuje audítora valné 
zhromaždenie. Týmto postupom je posilnená jeho zodpovednosť za kontrolnú 
činnosť akcionárom. 

                                                           
8
 § 20 ods. 7 písm. a) a c) Zákona 
9
 § 20 ods. 7 písm. h) Zákona 
10

 § 20 ods. 6 písm. f) a b) Zákona 
11

 § 20 ods. 6 písm. d) Zákona 
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E. Prístup akcionárov a záujmových skupín k 
     informáciám v rovnakom čase a rozsahu 
 

Spoločnosť zabezpečuje prístup k informáciám v rovnakom čase a rozsahu 
zverejňovaním informácií na webovom sídle. 
  

F. Nezávislé analýzy a poradenstvo 
 

Spoločnosť vytvorila mechanizmy na možnosť serióznej nezávislej analýzy.  

 
 
 
 
V. PRINCÍP: ZODPOVEDNOSŤ ORGÁNOV SPOLOČNOSTI 
Rámec správy a riadenia spoločností by mal zabezpečiť strategické vedenie spoločnosti, efektívne monitorovanie manažmentu zo strany orgánov 
spoločnosti a zodpovednosť orgánov spoločnosti voči spoločnosti a akcionárom. 
 
 
A. Konanie členov orgánov na základe úplných 
     informácií v záujme spoločnosti a akcionárov 
 

Členovia orgánov sú povinní konať s najvyššou odbornou starostlivosťou. 
Spoločnosť im vytvára predpoklady na takýto výkon činnosti.  
 

B. Poctivé zaobchádzanie členov orgánov s 
    akcionármi 
 

Členovia orgánov majú na pamäti princíp nestranného rozhodovania v prospech 
všetkých akcionárov. Dodržiavanie je konfrontované s názormi akcionárov na 
valnom zhromaždení. 

C. Uplatňovanie etických štandardov 
 

CHEMOLAK a.s.  uplatňuje zásady a princípy stanovené schváleným etickým 
kódexom. 

D. Zabezpečenie kľúčových funkcií: 12 
 

 

1. majetková a ekonomická stratégia 
 

Činnosť orgánov spoločnosti sa riadi právnymi predpismi pri rešpektovaní 
vnútornej legislatívy spoločnosti, z ktorých sa vychádza pri rozhodovacích 
procesoch na zasadnutiach orgánov spoločnosti. 

2. monitorovanie efektívnosti správy a riadenia 
 

Na zasadnutiach štatutárneho orgánu a dozornej rady. 

3. personálna politika týkajúca sa vyššieho 
manažmentu 
 

Dodržiavanie princípov odbornosti, disciplinovanosti, lojálnosti, zodpovednosti 
a potrebného osobného nasadenia pri výbere a pravidelnom hodnotení. 

4. odmeňovanie v súlade s dlhodobými záujmami Odmeňovanie členov orgánov na základe Pravidiel odmeňovania schválených  

                                                           
12

 § 20 ods. 6 písm. b) a  f) a § 20 ods. 7 písm. i)  Zákona 
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    spoločnosti a akcionárov 
 

valným zhromaždením. 

5. transparentnosť procesu menovania a voľby 
členov orgánov 
 

Transparentnosť menovania a voľby členov orgánov je zabezpečená 
prerokovávaním návrhov na valnom zhromaždení. Prípadná kooptácia náhradného 
člena je platná len do najbližšieho valného zhromaždenia. 

6. monitorovanie a riadenie potenciálnych konfliktov 
    záujmov členov orgánov a manažmentu   
 

Pravidelné vyhodnocovanie plnenia operatívnych a strategických úloh s dopadom 
na osobnú zodpovednosť predchádza potencionálnym konfliktom. 

7. zabezpečenie integrity systému účtovníctva, 
vrátane nezávislého auditu a systému riadenia rizika 
 

Integrita ekonomických, účtovníckych a kontrolných činností je zabezpečená 
koordináciou prác a pravidelnou kontrolou. 

8. dohľad nad zverejňovaním informácií 
a komunikáciou s okolím 

Predstavenstvo vyhodnocuje zverejňovanie informácií. Kontakt s okolím je 
zabezpečený internetovou stránkou spoločnosti s aktívnou komunikáciou. 

9. právomoc rozhodnúť o vydaní akcií alebo 
spätnom odkúpení akcií  

Takúto právomoc štatutárny orgán nemá, takýto návrh môže len predložiť na 
schválenie valnému zhromaždeniu. 

10. iné právomoci  štatutárneho orgánu Vyplývajú zo stanov a interných predpisov spoločnosti. 
E. Objektívnosť a nezávislosť orgánov 
spoločnosti 
 

 

1. nezávislosť členov dozornej rady Zloženie  dozornej rady zodpovedá právnym predpisom a vlastníckej štruktúre 
spoločnosti, pričom jeden člen DR je volení zamestnancami spoločnosti. 

2. ponímanie nezávislosti Dozorná rada je  autonómna. 
3. informovanie o nezávislosti členov orgánov DR neurčuje nezávislých členov. 
4. existencia, zloženie a činnosť výborov 13  
a) Výbor pre menovanie  Výbor pre menovanie nie je zriadený. 
b) Výbor pre odmeňovanie  

 

Výbor pre odmeňovanie nie je zriadený. 

c) Výbor pre audit  

 

Členovia dozornej rady s výnimkou jej predsedu vykonávajú činnosti Výboru pre 
audit. 

5. kvalifikácia a skúsenosti členov orgánov 
spoločnosti a funkcie v iných spoločnostiach 

Členovia predstavenstva a dozornej rady si zvyšujú kvalifikáciu účasťou na 
odborných školeniach a seminároch podľa svojej špecializácie. 

F. Právo členov orgánov na prístup k presným, 
    relevantným a včasným informáciám    
 

Členovia orgánov aktívne pristupujú k príprave plánu činnosti na najbližšie 
obdobie. Na každé rokovanie majú všetci členovia relevantné podklady.  

                                                           
13

 § 20 ods. 6 písm. f) Zákona 
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Smolenice, 14.09.2011 
 
 
 
 
      
 

       CHEMOLAK a.s. 

 
 
 

       Ing. Roman Šustek 
       predseda predstavenstva 

 
 
 

       Ing. Ľuboš Obert 
       člen predstavenstva 
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Vyhlásenie o dodržiavaní zásad  
Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku 

 
Spoločnosť CHEMOLAK a.s. a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance, prijali Kódex správy 
a riadenia. S cieľom prihlásiť sa k plneniu a dodržiavaniu jednotlivých zásad Kódexu, poukázať na spôsob ich plnenia a súčasne vydať vyhlásenie o správe 
a riadení podľa § 20 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako “Zákon“) predkladá toto Vyhlásenie: 
 
 
 
I. PRINCÍP: PRÁVA AKCIONÁROV A KĽÚČOVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA 14 
Rámec správy a riadenia spoločností musí ochraňovať a uľahčovať výkon práv akcionárov. 
 
 
A. Základné práva akcionárov spĺňa/nespĺňa spôsob splnenia/dôvody nesplnenia 

(stručný popis) 
1. registrácia akcií 
 

áno Zaknihované akcie sú registrované podľa zákona v Centrálnom depozitári 
cenných papierov SR. 

2. právo na prevod akcií/obmedzenie prevoditeľnosti15 
 

áno Akcie na doručiteľa sú voľne prevoditeľné prostredníctvom obchodníka 
s cennými papiermi. 

3. právo na informácie 
 

áno Právo na informácie realizujú akcionári na valnom zhromaždení. Rozhodujúce 
dokumenty sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti www.chemolak.sk. 
Akcionári majú možnosť korešpondovať s osobou poverenou stykom s 
akcionármi. 

4. právo účasti a rozhodovania na valnom zhromaždení, 
   obmedzenie hlasovacieho práva16 
 

 
áno 

V zmysle stanov majú akcionári neobmedzené práva účasti na valnom 
zhromaždení a na jeho rozhodovaní. 

5. aktívne volebné právo ara 
 

áno Právo voliť a odvolávať členov orgánov spoločnosti majú akcionári na valnom 
zhromaždení. 

6. právo na podiel na zisku áno Vyplýva z právnych predpisov a stanov spoločnosti. 

                                                           
14

 § 20 ods. 6 písm. e) Zákona 
15

 § 20 ods. 7 písm. b) Zákona 
16

 § 20 ods. 7 písm. f) Zákona 
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B. Právo účasti na rozhodovaní o podstatných 
    zmenách v spoločnosti a na prístup k informáciám 

  

1. stanovy a iné interné predpisy17 
 

áno Stanovy sú v súlade s platnými právnymi predpismi prerokovávané 
a schvaľované akcionármi na valnom zhromaždení. Pri schvaľovaní interných 
predpisov sa postupuje podľa právomocí orgánov a ustanovení v stanovách. 

2. vydávanie nových emisií 
 

nie Spoločnosť neemitovala žiadne nové emisie akcií. 

3. mimoriadne transakcie 
 

áno Mimoriadne transakcie podliehajú schváleniu na riadnom valnom 
zhromaždení. 

4. iné právomoci valného zhromaždenia 
 

áno Právomoci valného zhromaždenia vyplývajú z právnych predpisov a  stanov 
spoločnosti. 

C. Právo podieľať sa na rozhodovaní o systémoch 
     odmeňovania členov orgánov a manažmentu 

  

1. rozhodovanie o stratégii odmeňovania a jej zmenách áno Pravidlá odmeňovania členov orgánov sú schvaľované na riadnom valnom 
zhromaždení. Stratégia odmeňovania zamestnancov vyplýva z právnych 
predpisov a interných postupov platných v spoločnosti. 

2. rozhodovanie o odmenách vo forme akcií a o iných 
motivačných programoch 

nie Stanovy takýto systém odmeňovania nepripúšťajú. 
 

3. dostatok informácií o odmeňovaní viazanom na akcie áno Odmeňovanie viazané na akcie nie je v spoločnosti uplatňované. Stanovy  
nepripúšťajú takéto odmeňovanie. 

D. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení 
 

  

1. včasné informácie o valnom zhromaždení a programe áno Akcionári majú základné informácie o VZ k dispozícii na úradnej tabuli 
spoločnosti, zo zverejnenia v tlači a príslušné podklady predkladané na VZ sú 
dostupné na webovom sídle spoločnosti 30 dní pred jeho konaním. 

2. právo klásť otázky 
 

áno V zmysle stanov má každý akcionár právo klásť otázky k prerokovávaným 
bodom programu. Odpovede poskytujú  funkcionári priamo na valnom 
zhromaždení alebo písomne do 15 dní od konania VZ. 

3. právo na vyjadrenie svojho názoru 
 

áno V zmysle stanov a rokovacieho poriadku má každý akcionár právo vyjadriť 
svoj názor. 

4. hlasovanie osobne alebo v zastúpení 
 

áno Akcionári hlasujú na VZ osobne alebo prostredníctvom splnomocneného 
zástupcu na základe úradne overeného splnomocnenia. 

5. informácie o činnosti valného zhromaždenia áno Akcionárom na požiadanie spoločnosť zasiela zápisnicu z valného 
zhromaždenia. Zápisnica z rokovania VZ je zverejnená na webovom sídle 

                                                           
17

 § 20 ods. 7 písm. h) Zákona 
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 zhromaždenia. Zápisnica z rokovania VZ je zverejnená na webovom sídle 
spoločnosti. 

E. Štruktúra vlastníctva a stupeň kontroly 
 

  

1. dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú 
známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti 
cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv18 
 

nie 

Spoločnosť nemá vedomosť o žiadnych  dohodách medzi majiteľmi cenných 
papierov, ktoré by mohli mať za následok obmedzenie prevoditeľnosti 
cenných papierov a obmedzenie hlasovacích práv.  
 

2. majitelia cenných papierov s osobitnými právami 
kontroly a opis týchto práv19 
 

nie 
Spoločnosť nevydala cenné papiere s osobitnými právami. 
 

F. Možnosti získania kontroly nad spoločnosťou 
 

  

1. transparentnosť prevzatia spoločnosti a iných 
mimoriadnych transakcií 
 

áno Kapitálový trh informuje o transakciách v každodenných burzových 
informáciách. Spoločnosť monitoruje tieto informácie. 
  

2. nástroje obrany proti prevzatiu a informácie o existencii 
potenciálnych obranných nástrojoch v spoločnosti 20 
 

nie Nemáme vedomosť o akcionárskych dohodách, ktoré by mali vplyv na  
činnosť spoločnosti. 

G. Zjednodušenie výkonu práv akcionára 
 

  

1. zverejnenie politiky inštitucionálnych investorov 
 

nie V spoločnosti neevidujeme inštitucionálnych investorov, takže ani nepoznáme 
ich politiku.  

2. zverejnenie spôsobu riešenia konfliktov záujmov 
 

nie Takýto prípad  sa nevyskytol. 

H. Možnosť vzájomných konzultácií akcionárov 
 

nie Spoločnosť nemá informácie o vzájomných konzultáciách akcionárov. 
 

 
 
 
 
 

                                                           
18

 § 20 ods. 7 písm. g) Zákona 
19

 § 20 ods. 7 písm. d) Zákona 
20

 § 20 ods. 7 písm. j) a k) Zákona 
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II. PRINCÍP: SPRAVODLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE S AKCIONÁRMI  
Rámec správy a riadenia spoločností by mal zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie so všetkými akcionármi, vrátane minoritných a zahraničných. 
Všetci akcionári by mali mať možnosť získať efektívne odškodnenie, v prípade, že ich práva boli porušené. 
 
 
A. Rovnaké zaobchádzanie s akcionármi 

spĺňa/nespĺňa 
spôsob splnenia 

(stručný popis) 
1. rovnosť akcionárov a ich hlasovacieho práva 
 

áno Všetci akcionári majú rovnaké hlasovacie práva, platí princíp proporcionality.  

2. ochrana práv minoritných akcionárov 
 

áno Ochrana minoritných akcionárov vyplýva zo zákona.  

3. hlasovanie správcov 
 

nie  

4. odstránenie prekážok cezhraničného hlasovania 
 

nie Osobná účasť zahraničných akcionárov alebo ich splnomocnených zástupcov nie je 
nijako obmedzovaná. Moderné technológie do hlasovania neboli zavedené. 

5. procesné postupy valných zhromaždení 
 

áno Nepoznáme žiadne umelé procesné prekážky, ktoré by bránili účasti akcionára na 
valnom zhromaždení. Účasť je umožnená všetkým akcionárom uvedeným v 
zozname, hlasovacie právo majú všetci riadne zaregistrovaní akcionári. 

B. Zákaz zneužívania dôverných informácií  
 

 
áno 

V spoločnosti sa nevyskytol prípad porušenia zákazu konkurencie vyplývajúci zo 
stanov spoločnosti a zneužitia dôverných informácií. Osobitné opatrenia nebolo 
nutné prijímať. 

C. Transparentnosť pri konflikte záujmov 
 

 
áno 

Členom orgánov vyplýva povinnosť informovať štatutárny a dozorný orgán 
o prípadnom konflikte záujmov. 
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III. PRINCÍP: ÚLOHA ZÁUJMOVÝCH SKUPÍN V SPRÁVE A RIADENÍ SPOLOČNOSTÍ 
Rámec správy a riadenia spoločností by mal uznávať práva záujmových skupín, stanovené zákonom, alebo prostredníctvom zmlúv, a podporovať 
aktívnu spoluprácu medzi spoločnosťou a záujmovými skupinami pri vytváraní duševných a materiálnych hodnôt, pracovných miest a 
udržateľnosti finančne zdravých spoločností. 
 
 
A. Rešpektovanie práv záujmových skupín 
 

nie Spoločnosť neeviduje žiadne záujmové skupiny.  
 

B. Možnosti efektívnej ochrany práv 
     záujmových skupín 

nie Spoločnosť neeviduje žiadne záujmové skupiny. 

C. Účasť zamestnancov v orgánoch  spoločnosti 
 

áno Účasť zamestnancov v dozornej rade je v rozsahu  stanovenom  právnymi predpismi. 
  

D. Právo na prístup k informáciám 
 

nie Nakoľko neevidujeme záujmové skupiny, nie je potrebné vytvárať osobitný prístup 
k informáciám. 

E. Kontrolné mechanizmy záujmových skupín 
 

nie Nie sú vytvorené kontrolné mechanizmy pre záujmové skupiny.  
 

F. Ochrana veriteľov 
 

nie Platobná neschopnosť spoločnosti nehrozí, spoločnosť má dostatok aktív. 

 
 
 
IV. PRINCÍP: ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOSŤ 
Rámec správy a riadenia spoločností by mal zabezpečiť, aby sa zverejňovali včasné a presné informácie vo všetkých podstatných záležitostiach, 
týkajúcich sa spoločnosti, vrátane finančnej situácie, výkonnosti, vlastníctva a správy  spoločnosti.   
 
 
A. Minimálne požiadavky na zverejňovanie 
 

spĺňa/nespĺňa 
spôsob splnenia 

(stručný popis) 
1. finančné a prevádzkové výsledky 
 

áno Auditovaná účtovná závierka a výročná správa je akcionárom aj iným záujemcom 
prístupná na webovom sídle a v origináli k nahliadnutiu na požiadanie 
akcionárom. 

2. predmet podnikania (činnosti) a širšie ciele 
 
 

áno Podnikateľský plán je súčasťou výročnej správy, ktorá je predkladaná akcionárom 
na valnom zhromaždení. 
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3. štruktúra základného imania a kvalifikovaná 
účasť v spoločnosti podľa osobitného predpisu 21  
 

áno Informačná povinnosť uvádza štruktúru rozdelenia základného imania. Menovite 
sú uvádzaní akcionári vlastniaci viac ako 5% základného imania. 

4. stratégia odmeňovania, opis jej štruktúry a 
vysvetlenie 
 

áno Náklady na odmeny členov orgánov sú uvedené v účtovných výkazov 
spoločnosti. 

5. informácie o členoch orgánov spoločnosti, 
pravidlá upravujúce ich výber, vymenovanie 
a odvolanie a informácie o ich nezávislosti 22 
 

áno O kandidátoch do orgánov spoločnosti je predkladaný valnému zhromaždeniu 
profesijný životopis. 

6. transakcie so spriaznenými stranami 
 

áno Účtovné výkazy uvádzajú transakcie so spriaznenými osobami. 

7. predvídateľné rizikové faktory 
 

nie Prípadné rizikové faktory nepoznáme. 

8. záležitosti týkajúce sa zamestnancov a iných 
    záujmových skupín 

áno CHEMOLAK a.s.  neeviduje žiadne záujmové skupiny.  

9. stratégia v oblasti corporate governance 
    a zloženie a činnosť orgánov spoločnosti a údaj  
    o tom, kde sú tieto informácie zverejnené23 
 

áno Predstavenstvo prijalo Kódex správy a riadenia spoločnosti a do výročnej správy 
zaraďuje aj vyhlásenie o dodržiavaní kódexu. Zloženie a činnosť orgánov je 
súčasťou materiálov prerokovávaných na valnom zhromaždení, t.j. výročná 
správa a správa dozornej rady. 

10. opis systémov vnútornej kontroly a riadenia     
      rizík24 
 

áno Vnútornú kontrolu zabezpečujú členovia štatutárneho orgánu, dozornej rady, 
audítor, členovia vrcholového manažmentu. 

B. Úroveň kvality informácií 
 

áno Spoločnosť pravidelne spĺňa požiadavky NBS, ktorá má dohľad nad finančným 
trhom, ako aj BCPB. Predkladá im podklady vyplývajúce z právnych predpisov. 

C. Nezávislý audit 
 

áno Audit je zabezpečený nezávislým licencovaným audítorom podliehajúcim 
vysokým štandardom SKAU a schvaľuje ho valné zhromaždenie. 

D. Zodpovednosť audítora akcionárom 
 

áno Podľa platných právnych predpisov od roku 2008 schvaľuje audítora valné 
zhromaždenie. Týmto postupom je posilnená jeho zodpovednosť za kontrolnú 
činnosť akcionárom. 
 

                                                           
21

 § 20 ods. 7 písm. a) a c) Zákona 
22

 § 20 ods. 7 písm. h) Zákona 
23

 § 20 ods. 6 písm. f) a b) Zákona 
24

 § 20 ods. 6 písm. d) Zákona 
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E. Prístup akcionárov a záujmových skupín k 
     informáciám v rovnakom čase a rozsahu 
 

áno Spoločnosť zabezpečuje prístup k informáciám v rovnakom čase a rozsahu 
zverejňovaním informácií na webovom sídle. 
  

F. Nezávislé analýzy a poradenstvo 
 

áno Spoločnosť vytvorila mechanizmy na možnosť serióznej nezávislej analýzy.  

 
 
 
 
V. PRINCÍP: ZODPOVEDNOSŤ ORGÁNOV SPOLOČNOSTI 
Rámec správy a riadenia spoločností by mal zabezpečiť strategické vedenie spoločnosti, efektívne monitorovanie manažmentu zo strany orgánov 
spoločnosti a zodpovednosť orgánov spoločnosti voči spoločnosti a akcionárom. 
 
 
A. Konanie členov orgánov na základe úplných 
     informácií v záujme spoločnosti a akcionárov 
 

áno Členovia orgánov sú povinní konať s najvyššou odbornou starostlivosťou. 
Spoločnosť im vytvára predpoklady na takýto výkon činnosti.  
 

B. Poctivé zaobchádzanie členov orgánov s 
    akcionármi 
 

áno Členovia orgánov majú na pamäti princíp nestranného rozhodovania v prospech 
všetkých akcionárov. Dodržiavanie je konfrontované s názormi akcionárov na 
valnom zhromaždení. 

C. Uplatňovanie etických štandardov 
 

áno CHEMOLAK a.s.  uplatňuje zásady a princípy stanovené schváleným etickým 
kódexom. 

D. Zabezpečenie kľúčových funkcií: 25 
 

  

1. majetková a ekonomická stratégia 
 

áno Činnosť orgánov spoločnosti sa riadi právnymi predpismi pri rešpektovaní 
vnútornej legislatívy spoločnosti, z ktorých sa vychádza pri rozhodovacích 
procesoch na zasadnutiach orgánov spoločnosti. 

2. monitorovanie efektívnosti správy a riadenia 
 

áno Na zasadnutiach štatutárneho orgánu a dozornej rady. 

3. personálna politika týkajúca sa vyššieho 
manažmentu 
 

áno Dodržiavanie princípov odbornosti, disciplinovanosti, lojálnosti, zodpovednosti 
a potrebného osobného nasadenia pri výbere a pravidelnom hodnotení. 

4. odmeňovanie v súlade s dlhodobými záujmami 
    spoločnosti a akcionárov 

áno Odmeňovanie členov orgánov na základe Pravidiel odmeňovania schválených  
valným zhromaždením. 

                                                           
25

 § 20 ods. 6 písm. b) a  f) a § 20 ods. 7 písm. i)  Zákona 
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5. transparentnosť procesu menovania a voľby 
členov orgánov 
 

áno Transparentnosť menovania a voľby členov orgánov je zabezpečená 
prerokovávaním návrhov na valnom zhromaždení. Prípadná kooptácia náhradného 
člena je platná len do najbližšieho valného zhromaždenia. 

6. monitorovanie a riadenie potenciálnych konfliktov 
    záujmov členov orgánov a manažmentu   
 

áno Pravidelné vyhodnocovanie plnenia operatívnych a strategických úloh s dopadom 
na osobnú zodpovednosť predchádza potencionálnym konfliktom. 

7. zabezpečenie integrity systému účtovníctva, 
vrátane nezávislého auditu a systému riadenia rizika 
 

áno Integrita ekonomických, účtovníckych a kontrolných činností je zabezpečená 
koordináciou prác a pravidelnou kontrolou. 

8. dohľad nad zverejňovaním informácií 
a komunikáciou s okolím 

áno Predstavenstvo vyhodnocuje zverejňovanie informácií. Kontakt s okolím je 
zabezpečený internetovou stránkou spoločnosti s aktívnou komunikáciou. 

9. právomoc rozhodnúť o vydaní akcií alebo 
spätnom odkúpení akcií  

nie Takúto právomoc štatutárny orgán nemá, takýto návrh môže len predložiť na 
schválenie valnému zhromaždeniu. 

10. iné právomoci  štatutárneho orgánu áno Vyplývajú zo stanov a interných predpisov spoločnosti. 
E. Objektívnosť a nezávislosť orgánov 
spoločnosti 
 

  

1. nezávislosť členov dozornej rady áno Zloženie  dozornej rady zodpovedá právnym predpisom a vlastníckej štruktúre 
spoločnosti, pričom jeden člen DR je volení zamestnancami spoločnosti. 

2. ponímanie nezávislosti áno Dozorná rada je  autonómna. 
3. informovanie o nezávislosti členov orgánov áno DR neurčuje nezávislých členov. 
4. existencia, zloženie a činnosť výborov 26   
a) Výbor pre menovanie  nie Výbor pre menovanie nie je zriadený. 
b) Výbor pre odmeňovanie  

 

nie Výbor pre odmeňovanie nie je zriadený. 

c) Výbor pre audit  

 

áno Členovia dozornej rady s výnimkou jej predsedu vykonávajú činnosti Výboru pre 
audit. 

5. kvalifikácia a skúsenosti členov orgánov 
spoločnosti a funkcie v iných spoločnostiach 

áno Členovia predstavenstva a dozornej rady si zvyšujú kvalifikáciu účasťou na 
odborných školeniach a seminároch podľa svojej špecializácie. 

F. Právo členov orgánov na prístup k presným, 
    relevantným a včasným informáciám    
 

áno Členovia orgánov aktívne pristupujú k príprave plánu činnosti na najbližšie 
obdobie. Na každé rokovanie má každý člen relevantné podklady.  

 

                                                           
26

 § 20 ods. 6 písm. f) Zákona Smolenice, 14.09.2011 

            CHEMOLAK a.s. 



Spoločnosť nevykazuje odchýlky od kódexu o riadení.

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

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

Všetky oblasti v procese riadenia akciovej spoločnosti stanovuje a upravuje štatutárna norma Organizačný poriadok. Organizačný poriadok je základnou normou akciovej
spoločnosti. Stanovuje a upravuje organizačnú štruktúru útvarov spoločnosti, ich riadenie a pôsobnosť, sústavu vzťahov medzi jednotlivými útvarmi, výkony odborných činností a 
na základe toho prislúchajúce zodpovednosti. Slúži ako základná norma pre spracovanie ďalších dielčích organizačných noriem. Organizačný poriadok vydáva, mení a ruší 
predseda predstavenstva a.s. po schválení predstavenstvom. Zmeny organizačného poriadku, ktorými sa vytvárajú alebo rušia samostatné organizačné útvary, podliehajú 
schváleniu predstavenstvom akciovej spoločnosti a vydáva ich predseda predstavenstva. Ustanovenia organizačného poriadku sú záväzné pre všetkých zamestnancov a.s.. 
Vedúci príslušných útvarov podľa organizačného poriadku stanovujú popismi pracovných činností povinnosti a zodpovednosť jednotlivým podriadeným zamestnancom.

Vnútorná kontrola je zabezpečená cez ISO, samokontrolou,námatkovými kontrolami vedúcich pracovníkov.Vnútorný kontrolný systém slúži potrebám predstavenstva a vedeniu 
a.s.,vymedzuje väzby medzi účastníkmi kontrolných procesov tak, aby každý z nich plnil svoje kontrolné úlohy a pritom systém pôsobil ako celok. Základnou funkciou vnútroného 
kontrolného systému je uvádzať stav kontrolovaných objektov do rovnováhy so stavom, ktorý je pre predstavenstvo a vedenie spoločnosti žiadúci. Výkon vnútornej kontroly 
realizujú vedúci zamestnanci v rámci svojich právomocí a zodpovedností a odborné útvary v rámci organizačnej štruktúry, vo vzťahu k všetkým organizačným útvarom a.s. 
Kontrola vykonávaná vedúcimi zamestnancami na všetkých stupňoch riadenia je vykonávaná ako komplexná kontrola podriadených zamestnancov i podriadených organizačných 
útvarov, za ktoré nesú plnú zodpovednosť. Plnením kontrolných povinností napomáhajú komplexnej kontrolnej funkcii predstavenstva a generálneho riaditeľa.

Príloha



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

ISIN Druh Forma Podoba Počet Opis práv
CS0009006754 akcia na doručiteľa zaknihované 501620

% na ZI
Prijaté/neprijaté na 

obchodovanie

Príloha

Vydané cenné papiere, ktoré tvoria
základné imanie vrátane údajov o
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)           

Menovitá hodnota

f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

33,193919

b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

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

Obmedzená prevoditeľnosť 
(popis)



ISIN
Druh
Forma
Podoba
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

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

nie

Sídlo

Pri vymeniteľných dlhopisoch, 
postup pri ich výmene za akcie



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

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.)

f) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích 
práv

Hlasovacie práva akcionárov nie sú obmedzené a sú v súlade s platnou právnou úpravou
e) obmedzeniach hlasovacích práv

CHEMOLAK a.s. neeviduje žiadnych majiteľov cenných papierov s osobitnými právami kontroly
d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv

Príloha

postup pri ich výmene za akcie



i) 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

g) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov
Príloha

h) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

Spoločnosť nemá vedomosť o žiadnych dohodách ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov.

j) 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

Predstavenstvo a.s. ako štatutárny orgán spoločnosti nemá právomoci rozhodnúť o vydaní, alebo spätnom odkúpení akcií, o takýchto transakciách rozhoduje na návrh
Predstavenstva Valné zhromaždenie a.s.

Poskytnutie uvedených náhrad je uvedené v pracovných zmluvách



§ 34 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 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 a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a 

postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí

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 roka 2012
nenastali žiadne riziká a neistoty, ktorým by bola spoločnosť vystavená



Prílohy k ročnej správe emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na 
obchodovanie na regulovanom trhu za rok 2012 
§ 34 odst.2 písm. a) zákona č.429/2002 Z. z. o burze cenných papierov 
v spojení s § 20 ods. 1 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve: 
 
a) Informácie o 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. 
Chemický priemysel a aj priemysel ako celok má za sebou náročný rok 2012 z dôvodu pretrvávajúcej 
finančnej a hospodárskej krízy. Aj napriek náročným podmienkam, ktoré boli vytvorené nestabilným 
podnikateľským prostredím, CHEMOLAK a.s. dosiahol výrazne pozitívnejšie hospodárske výsledky 
ako v roku 2011. Na základe efektívnych opatrení, ktoré CHEMOLAK a.s. zavádzal v procese výroby, 
obchodu i financií v priebehu celého roka 2012, spoločnosť dosiahla výrazný rast tržieb ( tržby za 
tovar a výrobky ). Tie predstavovali v roku 2012 hodnotu 25 559 tis. EUR, t.j. percentuálny nárast 
o 9,5% v porovnaní s rokom 2011. 
Pod tento pozitívny vývoj sa podpísal v prvom rade export výrobkov do zahraničia. Objem 
zahraničného predaja zvýšil svoj podiel na tržbách z predchádzajúcich 43,6% na 50% v roku 2012, 
čo potvrdzuje aj medziročný nárast zahraničného obchodu o 21 %. Pozitívny trend zaznamenala aj 
oblasť predaja v rámci tuzemských odberateľov, kde medziročne stúpol objem dodávok o 0,7 %. 
Spoločnosť dosiahla v roku 2012 celkové tržby z predaja tovaru, výrobkov a služieb v hodnote 26 196 
tis.EUR. V porovnaní s rokom 2011 to predstavovalo nárast o 9,7 %.  V dôsledku nižšieho podielu 
výrobnej spotreby na jednotku tržieb ako aj nárastu obchodnej marže v roku 2012 spoločnosť 
zaznamenala rast pridanej hodnoty  o 15,9 %. V roku 2012 dosiahla pridaná hodnota 5 295 tis.EUR. 
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti dosiahnutý za rok 2012 predstavoval hodnotu + 499 
tis. EUR. V porovnaní s rokom 2011, kedy spoločnosť vykázala prevádzkový výsledok v hodnote + 99 
tis.EUR, dosiahol nárast o 400 tis. 
Výsledok  hospodárenia z finančnej činnosti dosiahol hodnotu – 177 tis.EUR, v porovnaní s rokom 
2011 zaznamenala spoločnosť zlepšenie o 353 tis.EUR.. Pokles straty bol spôsobený zlepšením 
v oblasti kurzových rozdielov ako aj znížením ostatných finančných nákladov, čo súviselo so zmenou 
účtovania poistenia majetku do prevádzkových nákladov v roku 2012. Pozitívne  na finančný výsledok 
pôsobilo i zníženie nákladov na úroky z dôvodu nižšieho úverového zaťaženia spoločnosti.  
Nadväzne na vyššie uvedené čiastkové výsledky spoločnosť dosiahla medziročne kladný  hospodársky 
výsledok po zdanení v hodnote + 280 tis.EUR.  
Spoločnosť plánuje v roku 2013 pokračovať v posilňovaní svojho postavenia na trhu a predpokladá 
dosiahnutie predaja v hodnote 28 747 tis.EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 12,5 %. 
Spoločnosť plánuje dosiahnuť pri celkových výnosoch 34 222 tis.EUR a celkových nákladoch 33 572 
tis.EUR zisk pred zdanením v hodnote + 650 tis.EUR. Na dosiahnutie uvedených cieľov bude 
spoločnosť naďalej implementovať súbory racionalizačných opatrení a to hlavne vo forme výrazného 
šetrenia nerentabilných nákladov, elimináciou dopadu cien nákupných surovín a materiálov na 
konečnú cenu produktov. V roku 2013 spoločnosť plánuje rozšírenie vlastnej siete podnikových 
predajní a skladov na území Slovenskej a Českej republiky, taktiež aj zvýšenie podielu svojich 
priemyselných zákaziek. V oblasti výroby budú pokračovať  aktivity zamerané na  zvýšenie 
produktivity práce a prípravu nových náterových priemyselných systémov nadväzne na požiadavky 
trhu. Investície budú smerované predovšetkým do modernizácie strojového zariadenia, manipulačnej 
techniky a enviromentálnych projektov. 
 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
CHEMOLAK a.s. má zavedený a certifikovaný systém environmentálneho manažérstva podľa 
normy EN ISO 14001:2004. V roku 2012 bol vykonaný opakovací kontrolný audit spoločnosťou 



TÜV NORD Slovakia,s r.o. Audit potvrdil dodržiavania zásad SEM v súlade s požiadavkami 
normy ISO 14001:2004 a predĺžil platnosťcertifikátu na obdobie do roku 2015. 
Spoločnosť je zapojená do dobrovoľnej aktivity podnikov Chemického priemyslu Responsible 
Carezameranej 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 roku 2012 boli vykonané oprávnené merania emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia za účelom 
preukázania dodržiavania povolených emisných limitov z technologických                                                      
a a tepelnoenergetických zdrojov znečisťovania ovzdušia. 
V investičnej oblasti prebiehala projektová príprava a povoľovací proces projektu na energetické 
zhodnocovanie vznikajúcich odpadov z produkcie firmy „Spalovňa priemyselných odpadov 
CHEMOLAK 
 
ZAMESTNANOSŤ 
CHEMOLAK a.s. zamestnával k 31.12.2012 258 zamestnancov. Z celkového počtu zamestnancov 
bolo 69 technických  zamestnancov a 189 robotníckych profesií, podiel žien predstavoval 44,57%. 
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v CHEMOLAK a.s. k 31.12.2012 dosiahol 255 
zamestnancov. 
Spoločnosť  kladie dôraz na vzdelávanie zamestnancov v súlade s potrebami  spoločnosti. 
Vzdelávanie  bolo  zamerané najmä na odborné vzdelávanie vyplývajúce z právnych noriem. 
Okrem vzdelávania zamestnancov zameraného na  odborné vzdelávanie vyplývajúce z platných 
právnych predpisov sa zamestnanci  zúčastňovali  na prehlbovaní kvalifikácie účasťou na 
krátkodobých školeniach a seminároch. 
 
c)Informácie o predpokladanom vývoji činnosti účtovnej jednotky 
Spoločnosť plánuje v roku 2013 pokračovať v posilňovaní svojho postavenia na trhu a predpokladá 
dosiahnutie predaja v hodnote 28 747 tis.EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 12,5 %. 
Spoločnosť plánuje dosiahnuť pri celkových výnosoch 34 222 tis.EUR a celkových nákladoch 33 572 
tis.EUR zisk pred zdanením v hodnote + 650 tis.EUR. Na dosiahnutie uvedených cieľov bude 
spoločnosť naďalej implementovať súbory racionalizačných opatrení a to hlavne vo forme výrazného 
šetrenia nerentabilných nákladov, elimináciou dopadu cien nákupných surovín a materiálov na 
konečnú cenu produktov. V roku 2013 spoločnosť plánuje rozšírenie vlastnej siete podnikových 
predajní a skladov na území Slovenskej a Českej republiky, taktiež aj zvýšenie podielu svojich 
priemyselných zákaziek. V oblasti výroby budú pokračovať  aktivity zamerané na  zvýšenie 
produktivity práce a prípravu nových náterových priemyselných systémov nadväzne na požiadavky 
trhu. Investície budú smerované predovšetkým do modernizácie strojového zariadenia, manipulačnej 
techniky a enviromentálnych projektov. 
 
§ 34 odst.2 písm. a) zákona č.429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v spojení s § 20 ods. 6 
zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve : 
 
e) Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov                  
a postupu ich vykonávania 
 
Akcionári svoje právomoci uplatňujú na Valnom zhromaždení akcionárov, v období medzi 
Valnými zhromaždeniami ich právomoci uplatňuje Predstavenstvo a.s. 
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 oobmedzení 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) tohto 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 33,193919 EUR. 
Riadne valné zhromaždenie za rok 2011 sa konalo dňa 28. júna 2012 o 10,00 h. v zasadačke v sídle 
spoločnosti a s týmto programom: 
1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia, schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov 
riadneho valného zhromaždenia 
2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti, riadna individuálna 
účtovná závierka k 31.12. 2011, návrh na rozdelenie zisku za rok 2011, výročná správa o činnosti 
spoločnosti za rok 2011 
3. Správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2011, správa dozornej rady pre 
valné zhromaždenie 
4. Schválenie audítora 
5. Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2012 
6. Záver 
 
f) Informácie o zložení a činnosti Predstavenstva a.s. 
 
PERSONÁLNE ZLOŽENIE PREDSTAVENSTVA 
Ing. Roman Šustek, predseda predstavenstva 
Ing. Juraj Široký, podpredseda predstavenstva 
JUDr. Vladimír Balaník, člen predstavenstva 
Ing. Adriana Matysová, člen predstavenstva 
Ing. Ľuboš Obert, 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 
vpozvánke 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. 

 
ČINNOSŤ PREDSTAVENSTVA A.S. V ROKU 2012 
Predstavenstvo spoločnosti v roku 2012 na svojich rokovaniach prerokovávalo informácie týkajúce            
sa dosahovaných hospodárskych výsledkov spoločnosti, informácie o hospodárskych výsledkoch 
dcérskych spoločnosti, informácie o plnení plánu predaja, schvaľovalo predaja prenájom 
nehnuteľností, investičné akcie, schválilo podnikateľský plán spoločnosti, organizačné zabezpečenie 
riadneho valného zhromaždenia, kontrolovalo prijaté uznesenia. 
 
§ 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, 64878 EUR. 
2. Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladateľa uvedeným                
v zakladateľskej listine. 
3. Základné imanie je rozdelené na 501 620 (slovom päťstojedenšesťstodvadsať) akcií na doručiteľa, 
pričom menovitá hodnota jednej akcie na doručiteľa je 33,193919 EUR . 
4. 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. 
5. 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) údaje o obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov: 
Prevoditeľnosť cenných papierov nie je obmedzovaná 
 
c) kvalifikovaná účasť na základnom imaní: 
Prvá strategická, a.s. Bratislava 329 811 akcií; 65,75 % podiel na základnom imaní 
NAPITA Holdings C.O Auckland , Nový Zéland: 78 529 akcií; 15,66 % podiel na základnom imaní 
Ostatní drobní akcionári :93 280 akcií; 18,59 % podiel na základnom imaní 
 
g) 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. 
 
 
 
 





Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie

Brutto Netto Netto

Korekcia
73 468 716 

43 225 284 

59 461 169 

42 510 389 

7 510 905 

6 031 253 

4 266 165 
3 444 443 
1 512 246 
1 511 338 
1 054 810 
1 054 810 

20 662 
20 662 
657 022 

42 039 953 

30 978 734 

440 965 

17 249 573 
10 230 558 
23 862 231 
20 748 176 

3 552 

483 632 

9 910 311 

5 500 402 

9 402 331 
5 500 402 
500 000 

7 980 

13 941 440 

714 895 

6 067 792 

3 759 

2 171 848 
3 295 

499 050 

Za obdobie od do: 01.01.2012- 31.12.2012

STRANA AKTÍV
Číslo 
riadku

31411851

01.01.2011-31.12.2011

002

003

Súvaha-aktíva -  v plnom rozsahu (v celých eurách)

Názov účtovnej jednotky: CHEMOLAK a.s.SMOLENICE

001

Bežné účtovné obdobie

IČO:

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:

Označ.

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

032

033

028

029

030

031

821 722 556 492 

30 243 432 30 091 177 

16 950 780 17 238 596 

1 479 652 1 463 730 

908 2 280 

0 

0 

0 

657 022 904 958 

0 

11 061 219 11 588 750 

440 965 441 666 

7 019 015 7 445 165 

3 114 055 3 104 230 

0 

0 

3 552 3 552 

483 632 594 137 

0 

0 

4 409 909 4 186 116 

3 901 929 3 678 136 

500 000 500 000 

7 980 7 980 

0 

0 

0 

0 

0 

13 226 545 12 786 320 

499 050 348 395 

6 064 033 5 860 125 

2 168 553 2 308 422 

Spolu majetok

A. Neobežný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok súčet

A. I. 1. Aktivované náklady na vývoj

A.I.

       2. Softvér

       3. Oceniteľné práva

       4. Goodwill

       5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

       6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

      7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet

A.II.1. Pozemky

2. Stavby

3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

4. Pestovateľské celky trvalých porastov

5. Základné stádo a ťažné zvieratá

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok

7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

9. Opravná položka k nadobudnutému majetku

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet

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

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

3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely

4. Pôžičky účtovnej jednotke v  konsolidovanom celku

5. Ostatný dlhodobý finančný majetok

6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok

7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

B. Obežný majetok

2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby

B.I. Zásoby súčet

B.I.1. Materiál



2 165 370 
464 
339 

1 231 185 

0 

0 

7 623 317 

711 136 

6 289 992 
709 726 

1 278 516 
1 410 

54 809 

250 331 

0 

32 472 

217 859 

66 107 

0 

28 628 

37 479 

034

035

036

037

038

039

041

042

043

044

045

046

047

049

050

051

052

058

053

054

055

056

2 164 906 2 018 798 

339 339 

1 231 185 1 184 171 

0 

0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 912 181 6 694 846 

5 580 266 5 431 149 

1 277 106 1 230 784 

0 

0 

0 

0 

54 809 32 913 

250 331 231 349 

0 

0 

32 472 30 832 

217 859 200 517 

0 

0 

66 107 66 261 

064

061

062

059

060

057

3. Výrobky

4. Zvieratá

5. Tovar

6. Poskytnuté preddavky na zásoby

B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet

B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku

3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

5. Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu

6. Iné pohľadávky

7. Odložená daňová pohľadávka

B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet

B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku

3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

5. Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu

6. Sociálne poistenie

7. Daňové pohľadávky a dotácie

8. Iné pohľadávky

B.IV. Finančné účty súčet

B.IV.1. Peniaze

2. Účty v bankách

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

4. Krátkodobý finančný majetok

5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok

C. Časové rozlíšenie súčet

C.  1. Náklady budúcich období dlhodobé

3. Príjmy budúcich období dlhodobé

2. Náklady budúcich období krátkodobé 063
28 628 26 437 

4. Príjmy budúcich období krátkodobé 065
37 479 39 824 

0 

2. Čistá hodnota zákazky 048

2. Čistá hodnota zákazky 040



Označ. STRANA PASÍV
Číslo 
riadku

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie

Spolu vlastné imanie a záväzky 066 30 243 432 30 091 177 
A. Vlastné imanie 067 17 670 123 17 165 914 
A.I. Základné imanie 068 16 650 734 16 650 734 
A.I.   1. Základné imanie 069 16 650 734 16 650 734 

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

A.II. Kapitálové fondy súčet 073 -2 582 220 -2 806 013 
A.II.   1. Emisné ážio 074

2. Ostatné kapitálové fondy 075 43 141 43 141 
3. Zákonný rezervný fond  ( Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov 076
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 077 -2 550 356 -2 774 149 
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 078 -75 005 -75 005 
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 079

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

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

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov 084 2 088 207 2 632 633 
A.IV. 1. Nerozdelený zisk minulých rokov 085 2 088 207 2 632 633 

2. Neuhradená strata minulých rokov 086
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 087 280 416 -544 426 
B. Záväzky 088 11 795 147 12 084 083 
B.I. Rezervy súčet 089 145 617 197 876 
B.I.    1. Rezervy zákonné dlhodobé 090

2. Rezervy zákonné krátkodobé 091
3. Ostatné dlhodobé rezervy 092 43 136 42 792 
4. Ostatné krátkodobé rezervy 093 102 481 155 084 

B.II. Dlhodobé záväzky súčet 094 803 932 745 018 
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 6 650 

10. Ostatné dlhodobé záväzky 104 29 014 18 147 
11. Odložený daňový záväzok 105 768 268 726 871 

B.III. Krátkodobé záväzky súčet 106 2 741 595 2 247 394 
B.III.  1. Záväzky z obchodného styku 107 2 340 514 1 821 081 

2. Čistá hodnota zákazky 108
3. Nevyfakturované dodávky 109 23 123 42 788 

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

5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku 111
6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu 112 6 081 6 093 
7. Záväzky voči zamestnancom 113 165 119 169 272 
8. Záväzky zo sociálneho poistenia 114 139 428 128 839 
9. Daňové záväzky a dotácie 115 46 142 64 584 

10. Ostatné záväzky 116 21 188 14 737 
B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci 117
B.IV. Bankové úvery 118 8 104 003 8 893 795 

B.V.1. Bankové úvery dlhodobé 119 575 337 614 137 
2. Bežné bankové úvery 120 7 528 666 8 279 658 

C. Časové rozlíšenie súčet 121 778 162 841 180 
C. 1. Výdavky budúcich období dlhodobé 122

2. Výdavky budúcich období krátkodobé 123 6 369 7 147 
3. Výnosy budúcich období dlhodobé 124 662 483 721 721 
4. Výnosy budúcich období krátkodobé 125 109 310 112 312 

Súvaha-pasíva -  v plnom rozsahu (v  celých eurách)

Názov účtovnej jednotky: CHEMOLAK a.s.SMOLENICE
IČO: 31411851

Za obdobie od do: 01.01.2012-31.12.2012
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 01.01.2011-31.12.2011



bežné účtovné obdobie

 bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie

I. Tržby z predaja tovaru 01 7 229 276 6 882 357 7 494 931 

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 02 4 690 684 4 590 918 5 068 318 

+ Obchodná marža 03 2 538 592 2 291 439 2 426 613 

II. Výroba 04 23 450 179 21 541 118 26 272 069 

    II. 1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 05 18 967 630 16 998 887 21 882 069 

2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 06 297 379 123 644 0 

3. Aktivácia 07 4 185 170 4 418 587 4 390 000 

B. Výrobná spotreba 08 20 693 491 19 265 421 22 771 000 

B. 1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 09 17 912 104 16 488 345 19 940 600 

2. Služby 10 2 781 387 2 777 076 2 830 400 

+ Pridaná hodnota 11 5 295 280 4 567 136 5 927 682 

C. Osobné náklady súčet 12 3 610 482 3 406 640 3 818 327 

C. 1. Mzdové náklady 13 2 443 998 2 331 212 2 574 175 

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 14 127 839 126 600 127 615 

3. Náklady na sociálne poistenie 15 953 443 908 114 1 017 234 

4. Sociálne náklady 16 85 202 40 714 99 303 

D. Dane a poplatky 17 109 892 107 897 119 700 

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

hmotného majetku
18 1 150 326 1 174 012 1 070 000 

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19 277 788 450 170 # 283 325 

F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materialu 20 209 187 376 542 245 000 

G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam 21 -27 913 4 357 0 

IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 22 97 730 158 170 96 500 

H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 23 119 551 6 750 137 550 

V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti 24

I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť 25

* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 26 499 273 99 278 916 930 

VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov 27

J. Predané cenné papiere a podiely 28

VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku 29 0 0 0 

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

3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku 32

VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku 33

K. Náklady na krátkodobý finančný majetok 34

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

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

M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku 37

X. Výnosové úroky 38 78 007 74 712 75 000 

N. Nákladové úroky 39 248 101 321 923 251 000 

XI. Kurzové zisky 40 149 604 97 609 

O. Kurzové straty 41 71 803 179 117 

XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti 42 390 395 

P. Ostatné náklady na finančnú činnosť 43 85 173 201 278 90 425 

XIII. Prevod finančných výnosov 44

R. Prevod finančných nákladov 45

* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 46 -177 076 -529 602 -266 425 

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 47 322 197 -430 324 650 505 

S. Daň z príjmov z bežnej činnosti 48 41 781 114 102 0 

S. 1. - splatná 49 384 267 

2. - odložená 50 41 397 113 835 

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení 51 280 416 -544 426 650 505 

XIV. Mimoriadne výnosy 52

T. Mimoriadne náklady 53

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením 54 0 0 0 

U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 55 0 0 0 

U. 1. - splatná 56

2. - odložená 57

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení 58 0 0 0 

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 59 322 197 -430 324 650 505 

V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom 60

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 61 280 416 -544 426 650 505 

bezprostredne 

nasledujúce účtovné 

obdobie (predpoklad)

Označ. Text
Číslo 

riadku

Skutočnosť 

Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu (v  celých eurách)

Názov účtovnej jednotky: CHEMOLAK a.s.SMOLENICE
IČO: 31411851

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 01.01.2011-31.12.2011

Za obdobie od do: 01.01.2012-31.12.2012



Z/S 322 197 -430 324 
A.1.

1 284 373 2 190 375 

A.1.1. 1 150 326 1 174 012 
A.1.2.

A.1.3.
A.1.4. -52 179 10 727 
A.1.5. -31 208 1 097 
A.1.6. -62 863 746 781 
A.1.7.
A.1.8. 248 101 321 923 
A.1.9. -78 007 -74 712 
A.1.10.

-149 604 -97 609 

A.1.11.
71 803 179 117 

A.1.12. 68 600 -34 727 

A.1.13. 119 404 -36 234 

A.2.

66 621 332 860 

A.2.1. -217 335 273 695 
A.2.2. 487 864 139 245 
A.2.3. -203 908 -80 080 

A.2.4.

1 673 191   2 092 911   

A.3. -248 101 321 923 
A.4. 78 007 -74 712 

A.6.

1 503 097 2 340 122 
A.7.

-384 -267 

A.8.
A.9.

1 502 713 2 339 855 

B.1. -228 119 -515 000 
B.2. -442 480 -2 332 543 

B.3. -373 187   

B.4.
B.5. 18 881 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

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

Peňažné toky z investičnej činnosti
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

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 (-)

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných 
činností (-/+)

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)

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.)

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

A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)

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 (-/+)

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

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

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

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.)

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   (-)

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)
Zmena stavu opravných položiek (+/-)
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)

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

až A.1.13.)  (+/-)

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 (+)

Ozn. Obsah položky
Vykazované 

obdobie

IČO: 31411851

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Skutočnosť (v EUR)

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

Názov účtovnej jednotky: CHEMOLAK a.s.SMOLENICE
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 01.01.2011-31.12.2011
Za obdobie od do: 01.01.2012-31.12.2012



B.6.

B.7. -44 974   

B.8. 63 600   

B.9.

B.10.

B.11.
B.12.

B.13.

B.14.

B.15.
B.16.
B.17.
B.18.
B.19.

B. -651 718 -3 202 104 

C.1. 0 0 
C.1.1.
C.1.2.
C.1.3.
C.1.4.
C.1.5.
C.1.6.

C.1.7.

C.1.8.

C.2. -832 613 492 076 

C.2.1.
C.2.2.

C.2.3. 499 020 5 798 290 

C.2.4. -1 288 112 -5 263 260 

C.2.5.
C.2.6.
C.2.7. -43 521 -42 954 

C.2.8.

C.2.9.

C.3.

C.4.

C.5.

C.6.

C.7.
C.8.
C.9.

C. -832 613 492 076 
D. 18 382 -370 173 
E. 231 949 602 122 

F. 250 331 231 949 

G. -77 801 -81 508 

H. 250 331 231 949 

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

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného  obdobia (+/-) 

Výdavky na splácanie 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 (-)

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 (-)

Výdavky na daň z príjmov   účtovnej jednotky, ak ich možno  začleniť do finančných činností (-)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)

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 (+)

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred
zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu,  ku ktorému   sa zostavuje účtovná 

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

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)

Čisté  peňažné  toky  z finančnej  činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)
Čisté zvýšenie alebo čisté  zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B+ C) 

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

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

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov  a krátkodobých záväzkov  z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C. 2. 10.)

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 (+)

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 (-)

Výdavky z  iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)

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 (+)

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

Čisté  peňažné  toky  z investičnej  činnosti  (súčet B. 1. až B. 19.)
Peňažné toky z finančnej činnosti

Peňažné toky vo  vlastnom  imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)

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  (+)

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 (+)

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 (-)

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 (+)

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

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

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám,  s výnimkou  pôžičiek poskytnutých  
účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou  konsolidovaného celku (+)

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 (+)

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke,  ktorá je súčasťou konsolidovaného 
celku (-)
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INTERAUDIT Group, s.r.o.

Sancova 102/4,831 04 Bratislava

spn q.v,A. NpzAvrsLBHo auniroru.
pre spoloinosf CHEMOLAK, a. s.

UskutoEnili sme audit priloZenlich finandnlch v'./kazov riadnej ridtovnej zdvierky spolodnosti CHEMOLAK, a.s.,
Smolenice, IdO:t +tt 851, ktord obsahuje Sfvahu, Vlkaz ziskov a stret a Poznamky k letovni,m Wkazom
k terminu 31. decembra 2012.

Zodpoved nost' sta tut6 rneho o196nu za IItovnri zdvierku
Statut6my org6n spolodnosti je zodpovednll za zostavenie tejto fdtovnej zdvierky, ktor6 poskyuje pravdivj
a vemj' obraz o ekonomickej situ6cii v spolodnosti a je v silade so Z6konom o udtovnictve (,. 431/2002 Z. z.
v zneni neskorslch predpisov a za interne kontroly, ktord Statut6my org6n povazuje za potrebnd pre zostavenie
ridtovnej zdvierky, ktor6 neobsahuje l"jznamnd nespr6vnosti, di uZ v d6sledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednost' auditora
Nalou zodpovednost'ou je vyjadrif stanovisko k tejto irdtovnej zavierke na zdklade n65ho auditu. Audit sme

rykonali v sUlade s Medzin6rodnl/mi auditorskymi Standardmi. Podl'a t:ichto Standardov mAme dodrziavat' etickd
po2iadavky, napldnovaf a vykonat'audit tak, aby sme ziskali primerand uistenie, Ze idtovn6 z6vierka neobsahuje
vjznamnd resprAvnosti.'

Sudasfou auditu je uskutodnenie postupov na ziskanie auditorskych d6kazov o sum6ch a tdajoch rrykrizanjch
v uetovnej zdvierke. Zvolend postupy z6visia od 0sudku auditora, vrdtane postdenia rizika vlznamnly'ch
nespdvnosti v Uatovnej z6vierke, di uZ v ddsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovani tohto rizika auditor
berie do Livahy intemd kontroly relevantne na zostavenie Lietoynej zdvierky spolocnosti, kto16 poskyruje
pravdiv! a vem! obraz aby mohol navrhntf auditorskd postupy vhodne za danich okolnosti, nie vSak za Uaelom
vy,jadrenia stanoviska k idinnosti internych kontrol iatovnej jednotky. Audit d'alej zahria vyhodnotenie
pouZirjch ridtovnjch z6sad a riltovnfch metod ako aj primeranosti ridtovnych odhadov, ktord urobil statutemy
org6n, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentdcie ridtovnej z6vierky.

Sme presveddenl, Ze auditorskd d6kazy, ktord sme ziskali, poskytuj0 dostatodny a vhodn! z6klad pre naSe

stanovisko.

Stanovisko
Podla n6Sho stanoviska fetovne zevierka poskytuje vo vsetkych vlznamnfch suvislostiach pravdi$, a verni
obraz finandnej situ6cie spolodnosti Chemolak, a. s., k3l. decembru 2012 a vysledku jej hospodrirenia za rok
kondiaci k dandmu d6tumu a je v solade so Z6konom o iratovnictve.

Bratislava, 14. marec 2013

Ing. Vladimlr Kolenid
Zodpovedn! auditor
Licencia SKAU d.203

Overovatel': INTERAUDIT Group, s.r,o.
Sancova 102/A, 83 I 04 BratislaYa
zapisan6 v OR Okesndho sldu Bratis]ava I,
oddiel Sro, vloZka d. 16969/9
teo: 3s i43 409
Licencia SKAU d. 168
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Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2012 sú zostavené podľa opatrenia MF SR č. 
4455/2003 – 92 z 31. marca 2003, ktorým sa ustanovuje obsah poznámok tvoriacich súčasť účtovnej 
závierky podnikateľov v znení opatrení MF SR č. 25 167/2003 – 92,  MF/10069/2004-74,  
MF/26670/2005 –74, MF/25812/2006-74, MF/ 26120/2007-74, MF /24219/2008 –74,                                       
MF /25947/2010 –74  a MF/24013/2011-74  
 

1.Popis spoločnosti 
 
CHEMOLAK, akciová spoločnosť  SMOLENICE  vznikla dňa 01.05.1992 transformáciou  bývalého 
štátneho podniku CHEMOLAK š.p. SMOLENICE. Dňa 1.5.1992 bola spoločnosť zapísaná 
do Obchodného registra na Okresnom súde TRNAVA, oddiel Sa, vložka č. 67/T, IČO:31411852.  
V roku 2012 neboli uskutočnené  žiadne významné zmeny v zápise do Obchodného registra. 
 
 Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: 
 
 Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky  je v súlade s výpisom z obchodného registra: 
 
• výroba farieb, lakov, náterových látok, syntetických spojív, lepidiel, tmelov, fermeže, 

nástrekových hmôt, leštiacich, impregnačných a pomocných prostriedkov 
• výroba organických chemikálií 
• poskytovanie servisných služieb súvisiacich s výrobou a distribúciou výrobkov spoločnosti 
• službové využívanie strojnotechnologických a laboratórnych zariadení a dopravných mechanizmov 

spoločnosti 
• kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom 

jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 
• baliaca činnosť 
• ubytovacie služby - obytná miestnosť 
• sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) 
• nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť 

vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t 
• podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 
• výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla 
• montáž, údržba a oprava strojnotechnologických zariadení 
• oprava vysokozdvižných a motorových vozíkov 
• prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (čistiace 

a upratovacie práce, prenájom strojov a zariadení) 
 

2. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov 

 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

   Priemerný prepočítaný počet 
zamestnancov 

255 254 

Stav zamestnancov ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, z toho: 

258 255 

počet vedúcich zamestnancov 4 4 

 
3. Informácie k časti A. písm. d) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003-92 :                 

Neobmedzené ručenie 
 
CHEMOLAK nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom. CHEMOLAK a.s. je spoločníkom v štyroch 
spoločnostiach s ručením obmedzeným, pričom majetkové podiely na základnom imaní v týchto 
spoločnostiach sa pohybujú od 77,58 % do 100 %.  Zároveň je CHEMOLAK a.s. spoločníkom 
v spoločnosti IBA CHEMOLAK,  s. r. o.  Smolenice s majetkovým podielom na základnom imaní 50 %.  
 

4. Informácie k časti A. písm. e) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003-92:                                   
  Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 
 

Spoločnosť CHEMOLAK a.s. Smolenice zostavuje riadnu účtovnú závierku za rok 2012 v zmysle  § 17 
zákona č.  431 / 2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákonov č. 562/2003 Z. z., 561/ 2004 Z. 
z.,518/2005 Z. z.,  č.688/2006,  č. 198/2007 Z. z.,  č. 540/2007 Z. z.,  č. 621/2007 Z. z.,                         
č. 378/2008 Z. z., č. 465/2008 Z. z., č. 567/2008 Z. z., č.61 /2009 Z. z., č. 492/2009 Z. z. , 
504/2009 Z.z.,č. 486/2010 Z.z a 547/2011 Zb. 
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5. Informácie k časti A. písm. f) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003-92:                                     
Dátum schválenia účtovnej závierky zostavenej za predchádzajúce účtovné obdobie 
valným zhromaždením spoločnosti CHEMOLAK a.s. Smolenice  

 
Účtovnú závierku spoločnosti CHEMOLAK a.s. Smolenice za predchádzajúce obdobie, t. j. za rok 2011 
schválilo riadne valné zhromaždenie dňa 28. júna 2012 
 

6. Informácie k časti B. písm. a) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003-92:                                    
    Zoznam členov orgánov spoločnosti  

 

Orgán  Funkcia Meno 
 
Predstavenstvo 
 
 
 
 
 
 

predseda 
podpredseda 
člen 
členka 
člen 
 
 

Ing. Roman Šustek 
Ing. Juraj Široký 
JUDr. Vladimír Balaník 
Ing. Adriana Matysová 
Ing.Ľuboš Obert 
 
 

 
Dozorná rada 
 
 

predseda 
členka 
člen  

Ing. Pavel Hollý 
Ing. Eva Michalidesová 
Teodor Mráz 

Výkonné vedenie 
 
 
 

generálny riaditeľ 
finančný riaditeľ   
obchodný riaditeľ 
výrobný riaditeľ 

Ing. Roman Šustek 
Ing.Tomáš Černický 
Ing. Ivan Bednár 
Ing. Ľuboš Obert 

 

 

7.Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003                                                      
o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  
a  štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny  vzniknutej v priebehu účtovného 
obdobia  

 

Tabuľka č. 1 
 

Výška podielu na základnom 
imaní 

Spoločník, akcionár 
absolútne v % 

Podiel na 
hlasovacích 
právach v % 

Iný podiel na 
ostatných 

položkách VI 
ako na ZI 

v % 
a b c d e 

Prvá strategická a.s. 
Bratislava 329 811 65,75 65,75 

0 

PAKEMA HOLDINGS 
CO.LIMITED AUCKLAND 91 029 18,15 18,15 

0 

Ostatní drobní akcionári 80 780 16,10 16,10 0 

Spolu 501 620 100,00 100,00 0 

 
V priebehu účtovného obdobia nenastali významné zmeny v štruktúre akcionárov, ktoré by bolo 
potrebné na tomto mieste zverejniť. 
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8. Informácie k časti C. písm. a) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003:  
    Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú   
    účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku 
 
Bezprostredne materským podnikom spoločnosti CHEMOLAK a.s. Smolenice je Prvá strategická, a.s. 
so sídlom Bratislava, Priemyselná 6.  
 
Táto spoločnosť už nie je ďalej zaradená do konsolidačného poľa v pozícii dcérskej spoločnosti. 
Z uvedeného vyplýva, že hierarchicky najvyšším materským podnikom spoločnosti CHEMOLAK a.s.              
je Prvá strategická, a.s. Bratislava. 
 
9. Informácie k časti C. písm. b) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003:                                           

Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú 
závierku za skupinu podnikov, ktorej súčasťou je aj CHEMOLAK a.s.  

 
Konsolidovanú účtovnú závierku za skupinu podnikov, ktorej súčasťou je aj CHEMOLAK a.s. zostavuje 
práve CHEMOLAK a.s. Smolenice, nakoľko je vo vzťahu k ostatným účtovným jednotkám 
konsolidačného poľa v pozícii materskej spoločnosti.  
 

CHEMOLAK a.s. SMOLENICE 
   

DCÉRSKE SPOLOČNOSTI  
OBCHODNÝ PODIEL 
CHEMOLAK a.s. v % 

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

 
91,00 % 

   
CHEMOLAK TRADE, spol. s r.o. Liberec  77,58% 

   
Chemolak Secent, s.r.o. Smolenice  100,00 % 

   
REALCHEM PRAHA s.r.o. *  100,00 % 
   

SPOLOČNÝ PODNIK  
OBCHODNÝ PODIEL 
CHEMOLAK a.s. v % 

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

 
  * Vlastní 22,42 % v CHEMOLAK TRADE, spol. s r.o. Praha 

 

Dcérska spoločnosť REALCHEM PRAHA s.r.o. obstarala v roku 2008 podiel v spoločnosti BIOENERGO 
– KOMPLEX, s.r.o., Kolín, Česká Republika - vlastní 49,91% podiel. Spoločnosť BIOENERGO – 
KOMPLEX, s.r.o. sa tak stala pridruženou spoločnosťou skupiny.  

 
10. Informácie k časti C. písm. c) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003:                                          
      Adresa registrového súdu, kde možno získať konsolidované účtovné závierky 
 
Konsolidovanú účtovnú závierku zostavenú spoločnosťou Prvá strategická, a.s. Bratislava možno 
získať na Obvodnom súde Bratislava 1 – Obchodný register, Bratislava. Konsolidovanú účtovnú 
závierku zostavenú spoločnosťou CHEMOLAK a.s. Smolenice možno získať na Okresnom súde – 
Obchodný register Trnava.  
 

11. Informácie k časti D. písm. a) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o použitých 
účtovných zásadách a účtovných metódach. 

 
1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve 

a s postupmi účtovania pre podnikateľov. Účtovníctvo sa vedie v mene EURO. 
 
2. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. 

Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na 
dátum ich platenia.  

 
3. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky 

riziká, znehodnotenia a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu 
zostavenia účtovnej závierky. 
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4. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky: 

Pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej 
doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky 
a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému 
sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo 
krátkodobý záväzok. 

 
5. Účtovná závierka za rok 2012 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania 

činnosti.  
 
6. Použitie odhadov: 

Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady 
a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich 
aktív a pasív k dátumu účtovnej závierky, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov 
počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť. 

 
12. Informácie k časti E. písm. c) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o spôsobe 

ocenenia jednotlivých položiek majetku spoločnosti 
 
a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. 

Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním 
(prepravné a clo). Ak sa jednotková cena takéhoto majetku pohybuje v intervale od 33 EUR                   
do 1 700 EUR pri hmotnom majetku a v intervale od 33 EUR do 2 400 EUR pri nehmotnom 
majetku, ide o drobný investičný majetok, ktorý sa jednorazovo odpisuje do nákladov pri 
zaradení. Drobný hmotný a nehmotný majetok vedie spoločnosť v operatívnej evidencii. 

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

reprodukčnou obstarávacou cenou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia 
cena tohto majetku; vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú 
činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť; reprodukčná 
obstarávacia cena je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje. 
Súčasťou dlhodobého nehmotného majetku sú aj aktivované náklady na vývoj.  

 
c) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi; vlastné 

náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, a nepriame náklady, 
ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť. 

 
d) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reprodukčnou 

obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo 
zisteného pri inventarizácii; t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom 
účtuje. 

 
e) Dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou; súčasťou obstarávacej ceny sú náklady 

súvisiace s jeho obstaraním (napr. poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).  
 

f) Zásoby obstarané kúpou 
• nakupovaný materiál – obstarávacou cenou; pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa 

metóda FIFO; do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie; vedľajšie náklady         
sa rozvrhujú ako odchýlka podľa podielu súčtu stavu a prírastku odchýlky na súčte stavu               
a prírastku zásob, 

• nakupovaný tovar – obstarávacou cenou; pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa 
metóda FIFO; do vedľajších nákladov patrí prepravné, clo a provízie. 

 
g) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: 

• nedokončená výroba, polotovary a výrobky sa oceňujú vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú 
priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych 
nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo na inú činnosť. 
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h) Pohľadávky: 

• pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou 
• pri odplatnom nadobudnutí – obstarávacou cenou 

Na vyjadrenie rizika nezaplatenia pohľadávok z obchodného styku po lehote splatnosti tvoril 
CHEMOLAK a.s. v roku 2012 opravné položky k pohľadávkam po lehote splatnosti, ktoré                         
sú výsledkom kombinácie odhadu zníženia hodnoty pohľadávok vykonaného vedením spoločnosti, 
ktoré sa vyskytlo v priebehu bežného obdobia a neustálej úpravy odhadov zníženia hodnoty 
v predchádzajúcich obdobiach. Pri obchodných a ostatných pohľadávkach spoločnosť vytvára 
opravné položky na individuálnej báze (prípad od prípadu). Základom pre posudzovanie tvorby                 
sú  princípy: 
• 360  - 720 dní po lehote splatnosti : 50 % z ich hodnoty 
• nad 720 dní po lehote splatnosti : 100 % z ich hodnoty.  

 
i) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou. 
 
j) Záväzky: 

• pri ich vzniku – menovitou hodnotou, 
• pri prevzatí – obstarávacou cenou. 

 
k) Rezervy – v očakávanej výške záväzku. 

 
Spoločnosť v roku 2012 tvorila rezervy na nevyčerpanú dovolenku, prémie, odchodné, odmeny 
vedenia,audítorské overenie a zverejnenie účtovnej závierky a bankové informácie pre účely 
auditu. 
  

l)  Úvery:  
• pri ich vzniku – menovitou hodnotou, 
 
Úroky z úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. 

 
l) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou. 
 
n) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci  -  

 
     Finančný leasing 

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný formou finančného leasingu je súčasťou dlhodobého 
hmotného majetku odpisovaný do nákladov nájomcu a nesplatený záväzok je vedený v rámci 
dlhodobých záväzkov.  

 
o) Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku 

a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu 
v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužité daňové odpočty do budúcich období; pri určení 
výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom 
účtovnom období, t. j. 23 %. 

 
Odpisový plán 
 
Dlhodobý majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol stanovený vzhľadom na odhad 
reálnej ekonomickej životnosti. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v 
mesiaci nasledujúcom po mesiaci zaradenia do používania.  

 
Priemerné životnosti podľa odpisového plánu sú: 
 
Druh majetku  Životnosť Ročná odpisová sadzba 
Budovy a stavby 30 - 40 rokov 2,5 % - 3,33 % 

Stroje a zariadenia 6-15 rokov 6,66 %  - 16,6 % 

Dopravné prostriedky 4 roky 25,0 % 

Inventár 8 rokov 12,5 % 

Aktivované náklady na vývoj 5 rokov 20,0 % 

Software 4 roky 25 % 
 
Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o daniach z príjmov platných pre 
rovnomerné odpisovanie. 
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Prepočet údajov v cudzích menách na menu EURO 
Prepočet sa vykonáva ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (vystavenie zahraničnej faktúry, 
platba) kurzom ECB. Kurzové rozdiely vznikajúce v priebehu roka sa podľa charakteru (strata, zisk) 
zúčtovávajú do nákladov (výnosov) na účty kurzových strát alebo kurzových ziskov. 
K 31. decembru sa majetok a záväzky v cudzej mene prepočítavajú na menu EURO a kurzové 
rozdiely sa účtujú nasledovne: 

• kurzové rozdiely z účtov dlhodobého finančného majetku sa účtujú v prospech ( na ťarchu ) 
účtu skupiny 06 – dlhodobý finančný majetok so súvsťažným zápisom na účte                             
414- Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku. 

• kurzové rozdiely z účtov pohľadávok, finančných účtov,(pokladňa, bankové účty) a záväzkov, 
sa účtujú priamo na účty 563 – Kurzové straty, prípadne 663 – Kurzové zisky. 

 
Náklady na vývoj  
 
Náklady na vývoj, ktorý spoločnosť uskutočňuje vo vlastnej réžii sa účtujú do nákladov v roku svojho 
vzniku. Spoločnosť využíva za účelom vývoja aj služby externých organizácií. Faktúry za tieto služby 
sú účtované na účet obstarania nehmotného majetku. Náklady na vývoj sa po splnení zákonom 
stanovených predpokladov aktivujú do majetku spoločnosti. Aktivované náklady na vývoj predstavujú 
výsledky úspešne vykonaných vývojových prác. Náklady vynaložené na vývoj spoločnosť aktivuje                    
pri splnení podmienok: 
• výrobok je jasne definovaný a náklady na jeho vývoj možno identifikovať, 
• spoločnosť má v úmysle výrobok vyrábať a predávať, 
• spoločnosť môže preukázať existenciu trhu pre daný výrobok, 
• spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie vývojového projektu, jeho predaj alebo    
            vnútorné využitie. 
 
Spoločnosť vykonala analýzu kapitalizovaných nákladov s cieľom odhadnúť presnú výšku, ktorá mala 
byť zahrnutá do nákladov alebo zaradená do používania a amortizovaná spolu so súvisiacimi výnosmi 
a plánuje zlepšiť vnútorné postupy na zabezpečenie súladu s týmito podmienkami. 
 
Hodnota aktivovaných nákladov nesmie prevýšiť očakávanú sumu budúcich ekonomických prínosov 
z výrobku. Spoločnosť účtuje aktiváciu nákladov na vývoj na ťarchu účtu 041 – Obstaranie 
nehmotných investícií a v prospech účtu 623 – Aktivácia nehmotného investičného majetku. 
Po protokolárnom odovzdaní výrobku do používania sa aktivované náklady preúčtujú z účtu                      
041 na účet 012 – Nehmotné výsledky vývojovej činnosti. Spoločnosť v roku 2012 aktivovala náklady 
na vývoj v hodnote 187 356 EUR. 
 
Projekty financované grantami z EÚ 
 

CHEMOLAK a.s. v rámci externej pomoci Európského spoločenstva realizoval nasledovné projekty: 
 
1)   Názov projektu:  Výskum, vývoj a certifikácia náterového systému so zvýšenou   
      požiarnou   odolnosťou a redukovanou emisiou organických rozpúšťadiel. 

        Zmluvným orgánom na realizáciu projektu je  SLOVENSKÁ ENERGETICKÁ AGENTÚRA (SEA) 
          Celkové oprávnené náklady na projekt: 1 612 890 Sk (53 538 EUR) 

            Suma obdržaná  od SEA:  1 048 378,37 Sk(34 799,79 EUR) 
            
            V roku 2012 bolo ukončené účtovanie výnosov pripadajúcich na dotáciu. 

 
2)   Názov projektu: „Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti CHEMOLAK a.s.   

        zavedením nových inovatívnych technológií“.  
        Operačný program:    Konkurencieschopnosť  a hospodársky rast 

 Celková výška investície  2 046 896 €  
 Schválená výška poskytnutého príspevku 818 758,44 € 
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12. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3  k opatreniu č. 4 455/2003 o dlhodobom nehmotnom 
majetku 

 
Tabuľka č. 1 

 

Bežné účtovné obdobie 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Aktivované 
náklady 
na vývoj 

Softvér 
Oceniteľné 
práva 

Goodwill 
Ostatný 
DNM 

Obsta-
rávaný DNM 

Poskytnuté 
preddavky 
na DNM 

Spolu 

a b c d e f g h i 
Prvotné ocenenie 
Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 
3 790 110 

 
1 512 246 

 
1 054 810 

 
0 

 
20 662 

 
904 958 

 
0 

 
7 282 786 

Prírastky 
 

476 055 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

228 119 
 

0 
 

704 174 

Úbytky 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

476 055 
 

0 
 

476 055 

Presuny 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
Stav na konci 
účtovného obdobia 

 
4 266 165 

 
1 512 246 

 
1 054 810 

 
0 

 
20 662 

 
657 022 

 
0 

 
7 510 905 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 
(3 233 618) 

 
(1 509 966) 

 
(1 054 810) 

 
0 

 
(20 662) 

 
0 

 
0 

 
(5 819 056) 

Prírastky 
 

(210 825) 
 

( 1372) 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

       (212 197) 

Úbytky 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
Stav na konci 
účtovného obdobia 

 
(3 444 443) 

 
( 1 511 338) 

 
(1 054 810) 

 
0 

 
(20 662) 

 
0 

 
0 

 
(6 031 253) 

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Prírastky 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Úbytky 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
Stav na konci 
účtovného obdobia 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 
556 492 

 
2 280 

 
0 

 
0 

 
0 

 
904 958 

 
0 

 
1 463 730 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 
821 722 

 
908 

 
0 

 
0 

 
0 

 
657 022 

 
0 

 
1 479 652 
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Tabuľka č. 2 
 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                    

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Aktivované 
náklady 
na vývoj 

Softvér 
Oceniteľné 
práva 

Goodwill 
Ostatný 
DNM 

Obsta-
rávaný 
DNM 

Poskytnuté 
preddavky 
na DNM 

Spolu 

a b c d e f g h i 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 
3 642 048 

 
1 512 246 

 
1 054 810 

 
0 

 
21 437 

 
538 020 

0 
 

6 768 561 

Prírastky 
 

148 062 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

515 000 
 

0 
 

663 062 

Úbytky 0 0 0 0 775 148 062 0 148 837 

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 
3 790 110 

 
1 512 246 

 
1 054 810 

 
0 

 
20 662 

 
904 958 

 
0 

 
7 282 786 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 
(3 008 186) 

 
(1 501 277) 

 
(1 054 810) 

 
0 

 
(21 437) 

 
0 

 
0 

 
(5 585 710) 

Prírastky 
 

(225 432) 
 

(8 689) 
 

0 
 

0 
         

    0 
 

0 
0 

       
 (234 121) 

Úbytky 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

775 
 

0 
 

0 
 

775 
Stav na konci 
účtovného obdobia 

 
(3 233 618) 

 
(1 509 966) 

 
(1 054 810) 

 
0 

 
(20 662) 

 
0 

 
0 

 
(5 819 056) 

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Prírastky 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Úbytky 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
Stav na konci 
účtovného obdobia 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 
633 862 

 
10 969 

 
0 

 
0 

 
0 

538 020 
 

0 
 

1 182 851 
Stav na konci 
účtovného obdobia 

 
556 492 

 
2 280 

 
0 

 
0 

 
0 

 
904 958 

 
0 

 
1 463 730 

 

 
 

13. Údaje o vývojovej činnosti: 
 

Text 2012 2011 
Aktivované náklady na vývoj 187 356 515 000 
z toho z bežného roka 170 676 251 302 
Neaktivované náklady na vývoj 94 748 16 680 
Náklady na vývoj spolu 265 424 267 982 

 
 

14. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3  k opatreniu č. 4 455/2003 o dlhodobom nehmotnom 
majetku  

 

Dlhodobý nehmotný majetok 
Hodnota za bežné účtovné 
obdobie 

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 0 

Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo 
s ním nakladať 

0 
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15. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o dlhodobom hmotnom majetku  
 

Tabuľka č. 1 
 

Bežné účtovné obdobie 

Dlhodobý hmotný 
majetok Pozemky Stavby 

Samostatné 
hnuteľné 
veci a súbory 
hnuteľných 
vecí 

Pesto-
vateľské 
celky 
 trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 
a ťažné 
zvieratá 

Ostatný 
DHM 

Obsta-
rávaný 
DHM 

Poskytnu-
té  
preddavky 
na DHM 

Spolu 

a b C d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 
441 666 

 
17 239 196 

 
23 431 302 

0 0 
 

3 552 
 

594 137 
 

0 
 

41 709 853 

Prírastky 
 

2 187 
 

32 923 
 

497 509 
0 0 0 

 
422 114 

 
0 

 
954 733 

Úbytky 
 

2 888 
 

22 546 
 

66 580 
0 0 0 

 
532 619 

 
0 

 
624 633 

Presuny 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
Stav na konci 
účtovného obdobia 

 
440 965 

 
17 249 573 

 
23 862 231 

 
0 

 
0 

 
3 552 

 
483 632 

 
0 

 
42 039 953 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 
0 

 
(9 794  031) 

 
(20 327 072) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
(30 121 103) 

Prírastky 
 

0 
 

(450 444) 
 

(487 684) 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

(938 128) 

Úbytky 
 

0 
 

13 917 
 

66 580 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

80 497 
Stav na konci 
účtovného obdobia 

 
0 

 
(10 230 558) 

 
(20 748 176) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
(30 978 734) 

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

0 

Prírastky 
 

0 
 

0 
0 0 0 0 0 0 0 

Úbytky 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

0 
 

0 
0 

 
0 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 
441 666 

 
7 445 165 

 
3 104 230 

 
0 

 
0 

 
3 552 

 
594 137 

 
0 

 
11 588 750 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 
440 965 

 
7 019 015 

 
3 114 055 

 
0 

 
0 

 
3 552 

 
483 632 

 
0 

 
11 061 219 
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Tabuľka č. 2 
 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                    

Dlhodobý hmotný 
majetok Pozemky Stavby 

Samostatné 
hnuteľné 
veci a súbory 
hnuteľných 
vecí 

Pesto-
vateľské 
celky 
 trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 
a ťažné 
zvieratá 

Ostatný 
DHM 

Obsta-
rávaný 
DHM 

Poskytnu-
té  
preddavky 
na DHM 

Spolu 

a b C d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 
441 666 

 
17 168 220 

 
21 692 800 

0 0 
 

3 552 
 

536 662 
 

514 523 
 

40 357 423 

Prírastky 
 

0 
 

70 976 
 

2 204 092 
0 

 
0 

 
0 

 
2 332 543 

 
0 

 
4 607 611 

Úbytky 0 
 

0 
 

465 590 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2 275 068 
 

514 523 
 

3 255 181 

Presuny 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 
441 666 

 
17 239 196 

 
23 431 302 

0 0 
 

3 552 
 

594 137 
 

0 
 

41 709 853 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 
0 

 
(9 351 751) 

 
(20 290 680) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
(29 642 431) 

Prírastky 
 

0 
 

(442 280) 
 

(544 708) 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

(986 988) 

Úbytky 
 

0 
 

0 
 

508 316 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

508 316 
Stav na konci 
účtovného obdobia 

0 
 

(9 794  031) 
 

(20 327 072) 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

(30 121 103) 

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 260 

 
0 

 
3 260 

Prírastky 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Úbytky 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 260 
 

0 
 

3 260 
Stav na konci 
účtovného obdobia 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 
441 666 

 
7 816 469 

 
1 402 120 

 
0 

 
0 

 
3 552 

 
533 402 

 
514 523 

 
10 711 732 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 
441 666 

 
7 445 165 

 
3 104 230 

 
0 

 
0 

 
3 552 

 
594 137 

 
0 

 
11 588 750 

 
          
         
 

16. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o dlhodobom hmotnom 
majetku  

 

Dlhodobý hmotný majetok 
Hodnota za bežné účtovné 
obdobie 

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 19 718 335 

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo 
s ním nakladať 

0 
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  Spôsob a výška poistenia majetku – dlhodobý hmotný majetok, zásoby a finančné prostriedky: 
 

  Spôsob a výška poistenia majetku – dlhodobý hmotný majetok, zásoby a finančné prostriedky: 
 
1) Poistenie majetku 
Spoločnosť  má v roku uzatvorenú zmluvu s poisťovňou Allianz , ktorá sa týka poistenia majetku . 
Predmetom poistenia majetku je: 
• poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia veci živelnou udalosťou  
• poistenie pre prípad odcudzenia veci           
• poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vodou z vodovodných zariadení 
• poistenie pre prípad odcudzenia tovaru v predajniach a predajných skladoch 
• poistenie pre prípad odcudzenia dennej tržby v predajniach a predajných skladoch 
• poistenie prepravy peňazí 
 

                Majetok je poistený na sumu 88 584 000 EUR a ročné poistné predstavuje 85 178 EUR. Poistné sa platí   
                štvrťročne sumou 21 295 EUR  

 
2) Poistenie majetku pre prípad prerušenia prevádzky v dôsledku živelnej pohromy. 
 
Spoločnosť má poistený majetok pre prípad jeho znehodnotenia živelnou pohromou. Majetok je poistený na 
sumu 14 449 794 EUR a ročné poistné predstavuje 15 028 EUR. Poistné sa platí štvrťročne                               
sumou 3 757 EUR. 

 
3) Okrem uvedených základných zmlúv na poistenie majetku má spoločnosť uzatvorené daľšie 

poistné zmluvy na: 
 
• poistenie zodpovednosti za škodu  spôsobenú vadným výrobkom do výšky 800 000 EUR. Ročné poistné                         

je 13 500 EUR. 
• poistenie majetku počas prepravy  na obdobie jedného roka. Poistné je 990 EUR. 
• poistenie strojov a zariadení. Poistná suma je 2 246 976 EUR a ročné poistenie 8 208 EUR. 
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17. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o  dlhodobom finančnom 
majetku 
 
Tabuľka č. 1 
 

 Bežné účtovné obdobie 

    Dlhodobý      
    finančný    
     majetok 

Podielové 
CP a podiely 
v DÚJ 

Podielové  
CP a podiely 
v spoločnosti 
s podstatný
m vplyvom 

Ostatné 
dlhodo- 
bé CP 
a podiely 

Pôžičky 
ÚJ v 
 kons. 
celku 

Ostatný 
DFM 

Pôžičky 
s dobou 
splatnosti 
najviac 
jeden rok 

Obsta-
rávaný  
 DFM 

Poskyt-
nuté 
preddav-
ky na DFM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 
 
 

9 178 538 

 
 
 

500 000 

 
 
 

7 980 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

9 686 518 

Prírastky 
 

225 628 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

225 628 

Úbytky 
 

1 835 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 835 

Presuny 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 
 

9 402 331 

 
 

500 000 

 
 

7 980 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

9 910 311 

Opravné položky 

Stav 
 na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 
 
 

5 500 402 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

5 500 402 

Prírastky 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Úbytky 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 
 

5 500 402 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

5 500 402 
Účtovná hodnota  
 
Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 
 
 

3 678 136 

 
 
 

500 000 

 
 
 

7 980 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

4 186 116 
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 
 

3 901 929 

 
 

500 000 

 
 

7 980 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

4 409 909 
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Tabuľka č. 2 
 

 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

    Dlhodobý      
    finančný    
     majetok 

Podielové 
CP a podiely 
v DÚJ 

Podielové  
CP a podiely 
v spoločnosti 
s podstatný
m vplyvom 

Ostatné 
dlhodobé 
CP 
a podiely 

Pôžičky 
ÚJ v 
kons. 
celku 

Ostatný 
DFM 

Pôžičky 
s dobou 
splatnosti 
najviac 
jeden rok 

Obsta-
rávaný  
 DFM 

Poskytnut-
nuté 
preddavky 
na DFM 

Spolu 

A b c d e f g h i J 

Prvotné ocenenie 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 
 
 

9 054 375 

 
 
 

500 000 

 
 
 

7 980 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

9 562 355 

Prírastky 
 

376 192 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

376 192 

Úbytky 
 

252 029 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

252 029 

Presuny 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 
 

9 178 538 

 
 

500 000 

 
 

7 980 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

9 686 518 

Opravné položky 

Stav 
 na ačiatku  
účtovného 
obdobia 

 
 
 

 5 500 402 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

5 500 402 

Prírastky 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Úbytky 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 
 

5 500 402 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

5 500 402 

Účtovná hodnota  

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 
 
 

3 553 973 

 
 
 

500 000 

 
 
 

7 980 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

4 061 953 
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 
 

3 678 136 

 
 

500 000 

 
 

7 980 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

4 186 116 
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18. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o dlhodobom finančnom  

majetku  

 

Dlhodobý finančný majetok 
Hodnota za bežné účtovné 
obdobie 

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 0 

Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené 
právo s ním nakladať 

0 

 
 
 

19. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o štruktúre dlhodobého 
finančného majetku 

Obchodné meno a sídlo 
spoločnosti, v ktorej 
má ÚJ umiestnený DFM 

Bežné účtovné obdobie  

 
Podiel ÚJ 
na ZI v  % 

Podiel ÚJ 
na hlasovacích 
právach v % 

Hodnota 
 vlastného 
imania ÚJ, 
v ktorej má 
ÚJ 
umiestnený 
DFM 

Výsledok 
hospodárenia 
ÚJ, v ktorej 
má ÚJ 
umiestnený 
DFM  

Účtovná 
hodnota DFM 

Dcérske účtovné jednotky 

Chemolak Secent, s.r.o. 
Smolenice 

100,00 % 100,00 % 33 221 5 024 60 418 

CHEMOLAK TRADE, spol. 
s r.o. Liberec 

77,58 % 77,58 % 133 237 (83 496) 1 943 628 

REALCHEM PRAHA s.r.o. 
 

100,00 % 100,00 % 1 489 371 (16 293) 1 897 883 

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

91,00 % 91,00 % 
Údaj nie je                

k dispozícii 

Údaj nie je                

k dispozícii 
0 

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom 

IBA CHEMOLAK, s.r.o 
Smolenice 

 
50 % 

 
50 % 

 

806 325 

       

     22 186 

 

500 000 
Ostatné realizovateľné CP a podiely   

akcie OTP Banka a.s 0,01 % 0,01 % x x 7 980 

Dlhodobý finančný 
majetok spolu 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

4 409 909 

 
Údaje sú čerpané z očakávaných výsledkov hospodárenia spriaznených spoločností k 31.12.2012 
 
x – údaj z dôvodu minoritného podielu nie je k dispozícii 
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Obchodné meno a sídlo 
spoločnosti, v ktorej 
má ÚJ umiestnený DFM 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                      

 
Podiel ÚJ 
na ZI v  % 

Podiel ÚJ 
na hlasovacích 
právach v % 

Hodnota 
 vlastného 
imania ÚJ, 
v ktorej má 
ÚJ 
umiestnený 
DFM 

Výsledok 
hospodárenia 
ÚJ, v ktorej 
má ÚJ 
umiestnený 
DFM  

Účtovná 
hodnota DFM 

Dcérske účtovné jednotky 

Chemolak Secent, s.r.o. 
Smolenice 

100,00 % 100,00 % 28 195 16 986 60 418 

CHEMOLAK TRADE, spol. 
s r.o. Liberec 

77,58 % 77,58 % 211 388 (168 614) 1 799 534 

REALCHEM PRAHA s.r.o. 100,00 % 100,00 % 1 823 469 (89 371) 1 818 184 

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

91,00 % 91,00 % 
Údaj nie je                

k dispozícii 

Údaj nie je                

k dispozícii 
0 

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom 

IBA CHEMOLAK, s.r.o 
Smolenice 

50 % 50 % 392 070           (36 880) 500 000 

Ostatné realizovateľné CP a podiely   

akcie OTP Banka a.s 0,01 % 0,01 % x x 7 980 

Dlhodobý finančný 
majetok spolu 

x x x x 4 186 116 

 
Údaje sú čerpané z oficiálnych výkazov hospodárenia spriaznených k 31.12.2011 
 
x – údaj z dôvodu minoritného podielu nie je k dispozícii 
 

20. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o dlhových CP     
držaných do splatnosti  

Spoločnosť neeviduje dlhové cenné papiere držané do splatnosti 
 
 

21. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o poskytnutých 
dlhodobých pôžičkách 

Spoločnosť nevykazuje dlhodobé poskytnuté pôžičky. 
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22. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o opravných položkách 
k zásobám. 
Spoločnosť v bežnom tvorila opravné položky k materiálu a výrobkom v sumárnej hodnote 3 759 €. 
V porovnateľnom účtovnom období spoločnosť netvorila opravné položky k zásobám. 
Spoločnosť v bežnom ani porovnateľnom účtovnom období neevidovala nehnuteľnosti určené na predaj. 

 

Bežné účtovné obdobie 

Zásoby Stav OP na 
začiatku 

účtovného 
obdobia 

Tvorba OP 

Zúčtovanie 
OP z dôvodu 

zániku 
opodstatnen

osti 

Zúčtovanie 
OP 

z dôvodu 
vyradenia 
majetku z 

účtovníctva 

Stav OP na 
konci 

účtovného 
obdobia 

Materiál 0 3 295 0 0 3 295 

Nedokončená výroba 
a polotovary vlastnej 

0 0 0 0 0 

Výrobky 0 464 0 0 464 

Zvieratá 0 0 0 0 0 

Tovar 0 0 0 0 0 

Nehnuteľnosť na predaj 0 0 0 0 0 

Poskytnuté preddavky na 
zásoby 

0 0 0 0 0 

Zásoby spolu 0 3 759 0 0 3 759 

 

Informácie o nehnuteľnostiach na predaj:  
 
Spoločnosť neúčtuje o nehnuteľnostiach na predaj 

 

23. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o zásobách, na ktoré je 
zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi 
nakladať  

Spoločnosť v bežnom ani porovnateľnom účtovnom období neevidovala  zásoby na ktoré je zriadené 
záložné právo ani zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať 
 

 

24. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o zákazkovej výrobe 
a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj 

  Spoločnosť v bežnom ani porovnateľnom účtovnom období neúčtovala o zákazkovej výrobe a zákazkovej 
výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj 
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25. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o vývoji opravnej 
položky  k pohľadávkam  

 

Bežné účtovné obdobie 

Pohľadávky 
Stav OP 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

Tvorba 
OP 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 
vyradenia 
majetku  
z účtovníctva 

Stav OP 
na konci 
účtovného 
obdobia 

a b c d e F 
Pohľadávky 
z obchodného styku  

737 612 5 816 33 086 616 709 276 

Pohľadávky voči 
dcérskej účtovnej 
jednotke 
a materskej 
účtovnej jednotke 

0 0 0 0 0 

Ostatné pohľadávky 
v rámci kons. celku 

1 437 0 0 27 1 410 

Pohľadávky voči 
spoločníkom, 
členom a združeniu 

0 0 0 0 0 

Iné pohľadávky 0 0 0 0 0 

Pohľadávky spolu 739 049 5 816 33 086 643 711 136 

 
 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                                                    

Pohľadávky 
Stav OP 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

Tvorba 
OP 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 
vyradenia 
majetku  
z účtovníctva 

Stav OP 
na konci 
účtovného 
obdobia 

a b c d e f 
Pohľadávky 
z obchodného styku  

733 300 20 957 0 16 645 737 612 

Pohľadávky voči 
dcérskej účtovnej 
jednotke 
a materskej 
účtovnej jednotke 

0 0 0 0 0 

Ostatné pohľadávky 
v rámci kons. celku 

1 393 44 0 0 1 437 

Pohľadávky voči 
spoločníkom, 
členom a združeniu 

0 0 0 0 0 

Iné pohľadávky 0 0 0 0 0 

Pohľadávky spolu 734 693 21 001 0 16 645 739 049 
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26. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o  vekovej štruktúre   
pohľadávok  

 

Tabuľka č. 1 
 

Názov položky V lehote splatnosti 
Po lehote 
splatnosti 

Pohľadávky spolu 

a b c d 

Dlhodobé pohľadávky 

Pohľadávky  z obchodného styku 0 0 0 

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej 
jednotke a materskej účtovnej 
jednotke 

0  0 0 

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 

0 0 0 

Pohľadávky voči spoločníkom, 
členom a združeniu 

0 0 0 

Iné pohľadávky 0 0 0 

Dlhodobé pohľadávky spolu 0 0 0 

Krátkodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku 4 111 380 2 178 612 6 289 992 

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej 
jednotke a materskej účtovnej 
jednotke 

1 277 107 1 409 1 278 516 

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 

0 0 0 

Pohľadávky voči spoločníkom, 
členom a združeniu 

0 0 0 

Sociálne poistenie 0 0 0 

Daňové pohľadávky a dotácie 0 0 0 

Iné pohľadávky 54 809 0 54 809 

Krátkodobé pohľadávky spolu 5 443 296 2 180 021 7 623 317 

 
 

Tabuľka č. 2 
 

Pohľadávky podľa zostatkovej 
doby splatnosti 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

a b c 

Pohľadávky po lehote splatnosti 2 178 612 3 510 593 

Pohľadávky so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného roka 

4 111 380 2 658 168 

Krátkodobé pohľadávky spolu 6 289 992 6 168 761 

Pohľadávky so zostatkovou dobou 
splatnosti  jeden rok až päť rokov 

0 0 

Pohľadávky so zostatkovou dobou 
splatnosti dlhšou ako päť rokov 

0 0 

Dlhodobé pohľadávky spolu 0 0 
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27. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3  k opatreniu č. 4 455/2003 o pohľadávkach 
zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia  a o poistení pohľadávok 

 

Opis predmetu záložného práva Bežné účtovné obdobie 
 Hodnota predmetu Hodnota pohľadávky 

Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou 
formou zabezpečenia 

zmenka 787 340 

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo 
záložné právo 

X 4 290 490 

Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené 
právo s nimi nakladať 

X 0 

 
  * zmenka 

 

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

9 000 000 
 

0,12 % 

Coface Austria  

Kreditversicherung AG 

    

Hodnota pohľadávok, na ktoré 
sa zriadilo záložné právo 

X  0 

Hodnota pohľadávok, pri 
ktorých je obmedzené právo 
s nimi nakladať 

X 
 

0 

 
Poistné sa platí mesačne. 

 
 

Poistenie krátkodobého rizika u vybraných zahraničných odberateľov 
 
 

Odberateľ Poistná suma Poistné Názov a sídlo poisťovne 
AOC, USA 800 000 0,12% Coface 
PROTEC COATINGS B.V. 20 000 0,12% Coface 
Kwarcsystem, Poľsko 150 000 0,35% Exim banka 
Fabryka Sniezka, Poľsko 480 000 0,12% Coface 
Sefra Farben, Rakúsko 25 000 0,12% Coface 
Novatic, Nemecko 200 000 0,12% Coface 
Henkel ČR, Česká republika 170 000 0,12% Coface 
FORTEC, Poľsko 400 000 0,12% Coface 
Poistené pohľadávky spolu 2 245 000 X X 

 

Poistné sa platí mesačne. 
 

28.Informácie k časti F. písm. w)  prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o krátkodobom 
finančnom majetku 
  

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Pokladnica, ceniny 32 472 30 832 

Bežné bankové účty  220 411 202 080 

Bankové účty termínované 0 0 

Peniaze na ceste (2 552) (1 563) 

Spolu 250 331 231 349 
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položky ku krátkodobému finančnému majetku 

Spoločnosť v bežnom ani porovnateľnom účtovnom období nevykazovala  ku krátkodobému 
finančnému majetku opravné položky.  

 
 30. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o krátkodobom 
finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom 
majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať  

Spoločnosť v bežnom ani porovnateľnom účtovnom období neevidovala  ku krátkodobému finančnému 
majetku záložné právo.  

 
31. Informácie k časti F. písm.  za) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o ocenení 
krátkodobého finančného  majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka reálnou hodnotou 

Spoločnosť v bežnom ani porovnateľnom účtovnom období neevidovala  krátkodobý finančný  majetok, 
ktorý sa oceňuje reálnou hodnotou.  

 
32. Informácie k časti F. písm.  zb) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o významných 
položkách časového rozlíšenia na strane aktív 

Opis položky časového rozlíšenia 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Náklady budúcich období dlhodobé,  z toho:  0 0 

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 28 628 26 437 

Úroky a poistné z leasingových zmlúv 85 79 

Predplatné novín, časopisov a publikácií 1 441 909 

Nájomné 12 388 10 400 

Reklama a propagácia 1 410 1 360 

Telekomunikačné poplatky, internet, software 1 901 2 000 

Poistenie 8 586 7 211 

Monitoring vozidiel 1 625 1 709 

Ostatné jednorázové náklady 1 192 2 769 

Náklady budúcich období spolu 28 628 26 437 

Opis položky časového rozlíšenia 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Príjmy budúcich období dlhodobé,  
z toho: 

0 0 

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: 37 479 39 824 

Úroky z vkladov 1 514 977 

Príspevok do recyklačného fondu 343 343 

Bonifikácia poistenia pohľadávok 0 3 972 

Bonifikácia poistenia majetku 34 071 34 071 

Predpis tržieb za ubytovanie 93 63 

Telefónne hovory 364 238 

Darčekové poukážky 0 160 

Nespotrebované poistenie proti komerčným rizikám 378 0 

Nespotrebované poistenie motor. vozidiel 678 0 

Ochrana majetku IBA 38 0 

Príjmy budúcich období spolu 
 

37 479 39 824 

29. Informácie k časti  F. písm. x) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o vývoji opravnej 
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33. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o majetku 
prenajatom formou finančného prenájmu 

Spoločnosť v bežnom ani porovnateľnom účtovnom období nevykazovala majetok odovzdaný                        
do    finančného prenájmu.  
 
34. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 4 455/2003 o rozdelení 
účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty  

 

Názov položky  

Účtovná strata roka 2011 (544 426) 

Vysporiadanie účtovnej straty 
Bežné účtovné 
obdobie 

Zo zákonného rezervného fondu 0 

Zo štatutárnych a ostatných fondov 0 

Z nerozdeleného zisku minulých rokov (544 426) 

Úhrada straty spoločníkmi 0 

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov 0 

Iné  0 

Spolu  (544 426) 

 
 

35. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o rezervách 
 
Tabuľka č. 1 

 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 

 
Stav na začiatku 

účtovného 
obdobia 

Tvorba Použitie Zrušenie 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, z toho:  42 792  344 0 0 43 136 

Rezerva na odchodné 42 792 344 0 0 43 136 

Krátkodobé rezervy, 
z toho: 

 155 084 102 481 155 084 0 102 481 

Rezerva na odchodné 2 398 2 412 2 398 0 2 412 

Rezerva na prémie, 
dovolenky, hmotná 
zainteresovanosť 

 46 442 70 180 46 442 0 70 180 

Rezerva na audítorské 
služby, zverejnenie 
účtovnej závierky, bankové 
informácie 

14 957 14 889 14 957 0 14 889 

Rezerva na bonusy 91 287 15 000 91 287 0 15 000 

Rezervy spolu 197 876 102 825 155 084 0 145 617 
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 Tabuľka č. 2 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

 
Stav na začiatku 

účtovného 
obdobia 

Tvorba Použitie Zrušenie 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, z toho:  76 592  1 595  4 579  30 816  42 792  

Rezerva na monitoring 
skládky odpadov 

 4 579 0  4 579  0  0  

Rezerva na odchodné  72 013  1 595    30 816 42 792 

Krátkodobé rezervy, z toho:  110 557  153 775  110 557  0  155 084 

Rezerva na odchodné  4 032  2 398  4 032  0 2 398 

Rezerva na prémie, 
dovolenky, hmotná 
zainteresovanosť 

 91 593  46 442  91 593  0  46 442 

Rezerva na audítorské 
služby, zverejnenie 
účtovnej závierky, bankové 
informácie 

 14 932  14 957  14 932  0 14 957 

Rezerva na bonusy 0 91 287 0 0 91 287 

Rezervy spolu 187 149 155 370 115 136 30 816 197 876 

 

Komentár k rezervám k 31.12.2012 
 
•       Rezerva na odchodné 
 
Podľa kolektívnej zmluvy na rok 2012 je spoločnosť povinná zaplatiť svojim zamestnancom pri odchode           
do starobného alebo invalidného dôchodku jedennásobok ich priemernej mesačnej mzdy, tzv. odchodné.      
Ide o minimálnu požiadavku ustanovenú v Zákonníku práce.  
Spoločnosť za účelom verného zobrazenia v účtovnej závierke a za účelom pravdivého zobrazenia 
v účtovnom období roku 2012 aplikovala ustanovenie § 19 ods. 7, písm. s) Postupov účtovania, účtuje 
o tvorbe a rozpúšťaní rezervy ohľadom programov so stanovenými výhodami. Rezerva je súčasnou 
hodnotou záväzku z odstupného k súvahovému dňu, spolu s úpravami o odhady pravdepodobnosti. Súčasná 
hodnota rezervy je stanovená očakávanými budúcimi peňažnými tokmi. V súlade s rozhodnutím vedenia a.s. 
je výpočet rezervy od roku 2012  stanovený na obdobie 15 rokov od súvahového dňa. Vzhľadom na zmenu 
pravidiel tvorby rezervy v roku 2012 došlo k medziročnému rastu výšky rezervy z hodnoty 45 190 EUR                  
na hodnotu 45 548 EUR;t.j. o 358 EUR. 
Diskontná sadzba v roku 2012 a v ďalších rokoch je stanovená na 5 % p.a.. Budúci nárast miezd v roku 
2012 a v ďalších rokoch sa predpokladá  1 % p.a..  
 
36. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o záväzkoch 

 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Záväzky po lehote splatnosti 705 101  473 313 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného roka vrátane 

2 036 494 
1 774 081 

 

Krátkodobé záväzky spolu 2 741 595  2 247 394 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
jeden rok až päť rokov 

0  0 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
nad päť rokov 

0  0 

Dlhodobé záväzky spolu 0  0 
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37. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 
o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku 

 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 
majetku a daňovou základňou, z toho: 

(4 171 304)  (3 870 830) 

odpočítateľné 4 844 34 582 

zdaniteľné (4 176 148) (3 905 412) 

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 
záväzkov a daňovou základňou, z toho: 

127 529  45 190 

odpočítateľné 127 529  45 190 

zdaniteľné 0 0 

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti 703 478  0 

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty 0  0 

Sadzba dane z príjmov ( v %) 23  19 

Odložená daňová pohľadávka 192 246 15 158 

Uplatnená daňová pohľadávka 192 246 15 158 

Zaúčtovaná  ako zníženie nákladov 0 0 

Zaúčtovaná do vlastného imania 0 0 

Odložený daňový záväzok (960 514)  (742 029) 

Zmena odloženého daňového záväzku (41 397) (113 835) 

Zaúčtovaná ako náklad (41 397) (113 835) 

Zaúčtovaná do vlastného imania 0 0 

 
Spoločnosť zaúčtovala v roku 2012 daňový záväzok vo výške 41 397 EUR. Táto hodnota vznikla kompenzáciou  
odloženého daňového záväzku 218 485 EUR a odloženej daňovej pohľadávky 177 088 EUR. O túto hodnotu bol 
navýšený odložený daňový záväzok vykázaný do 31.12.2011 a jeho hodnota k 31.12.2012 predstavuje sumu 
771 718 EUR. 
Nakoľko spoločnosť v roku 2012 prvýkrát od roka 2007 vykázala kladný daňový základ a očakáva sa tvorba 
kladného daňového základu aj v budúcich obdobiach, spoločnosť zahrnula do základne pre výpočet odloženej 
daňovej pohľadávky pre rok 2012 aj možnosť  umorovať daňovú stratu vykázanú v roku 2011 (760 452 EUR) 
zníženú o daňový základ roka 2012( 56 974 EUR) v celkovej hodnote 703 478 EUR. 
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38. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o záväzkoch zo   
sociálneho fondu 

 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Začiatočný stav sociálneho fondu 0  3 921 

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 20 298  19 568 

Tvorba sociálneho fondu zo zisku 0  0 

Ostatná tvorba sociálneho fondu 0  0 

Tvorba sociálneho fondu spolu 20 298  19 568 

Čerpanie sociálneho fondu  13 648  23 489 

Konečný zostatok sociálneho fondu 6 650  0 

 
 

39. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o vydaných 
dlhopisoch 

Spoločnosť v bežnom ani porovnateľnom účtovnom období nevydala dlhopisy  
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40. Informácie k časti G. písm. i)  prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach 
 

Tabuľka č. 1 
 

Názov položky Mena 
Úrok  
p. a.  
v % 

Dátum 
splatnosti 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene za bežné 
účtovné 
obdobie 

a b c d e 

Splátkový Grant EU  Tatra  banka EUR 3 M EURIBOR + 3,50 % p.a  30.9.2014 280 637 

SZRB  prevádzkový úver EUR 3 M EURIBOR + 3,00 % p.a 21.6.2017 294 700 

Spolu dlhodobé bankové úvery x x x 575 337 

Kontokorentný Tatra banka EUR 1 M EURIBOR + 2,90 % p.a.     31.1.2013 113 561 

Revolvingový Tatra banka EUR  REFI + 1,90% p.a 31.1.2013 1 920 000 

Splátkový  Grant EU Tatra banka EUR 1 M EURIBOR + 3,50 % p.a 30.9.2013 307 000 

Revolvingový Volksbank EUR EURIBOR + 2,0 %  p.a. 25.10.2013 3 000 000 

Kontokorentný Volksbank EUR EURIBOR + 2,0 % p.a.                    25.10.2013 103 865 

Kontokorentný Slovenská sporiteľňa EUR EONIA EUR + 2,2 % p.a. 25.2.2013 0 

Revolvingový Slovenská sporiteľňa EUR EURIBOR + 2,20 % p.a 25.2.2013 2 000 000 

SZRB  prevádzkový úver EUR 3 M EURIBOR + 3,00 % p.a 21.6.2013 84 240 

Spolu krátkodobé bankové úvery x x x 7 528 666 

Spolu dlhodobé a krátkodobé bankové úvery x x x 8 104 003 
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Názov položky Mena 
Úrok  
p. a.  
v % 

Dátum splatnosti 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene za 
bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné 
obdobie 

a b c d e 

Splátkový Grant EU                      Tatra  banka  EUR 3 M EURIBOR + 3,50 % p.a  30.9.2014  614 137 

Spolu dlhodobé bankové úvery x x x 614 137 

Kontokorentný Tatrabanka EUR 1 M EURIBOR + 2,90 % p.a.     31.1.2013 418 270 

Revolvingový Tatra banka EUR REFI + 1,90% p.a 31.1.2013 1 835 000   

Splátkový  Grant EU Tatra banka EUR 3 M EURIBOR + 3,50 % p.a 30.9.2012 307 000 

Rvolvingový tranža Volksbank EUR EURIBOR + 1,85% p.a. 25.10.2012 3 000 000 

Kontokorentný Volksbank EUR 1M EURIBOR + 1,85 % p.a.                   25.10.2012 677 060 

Kontokorentný Slovenská sporiteľňa EUR 1M EURIBOR + 1,90 % p.a. 31.3.2012 42 328 

Revolvingový Slovenská sporiteľňa EUR EURIBOR + 1,80 % p.a 31.3.2012 2 000 000 

Spolu krátkodobé bankové úvery x x x 8 279 658 

Spolu dlhodobé a krátkodobé bankové úvery x x x 8 893 795 

 

 
 



Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2012 
 

 

 

28  

41. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o významných 
položkách časového rozlíšenia na strane pasív 

 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: 0  0 

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: 6 369 7 147 

Spotreba materiálu a energií 0 12 

Cestovné 317 448 

Prepravné 0 36 

Nájomné 0 0 

Reprezentačné 48 89 

Recyklačný fond 0 277 

Úroky z úverov 4 083 6 251 

Poistenie, bankové poplatky 69 34 

Bankové poplatky 531 0 

Odmena – zlepšovací návrh 17 0 

Kampaň Plastový odpad 850 0 

Náklady na firemný večierok 401 0 

Ostatné – overenie listín,parkovné... 53 0 

Výdavky budúcich období spolu 6 369 7 147 

 
 

  

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: 662 483 721 721 

Dotácie z EÚ 662 483 721 721 

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: 109 310 112 312 

Úroky zo zmeniek a pôžičiek 49 975 52 510 

Dotácie z EÚ 59 237 59 237 

Monitoring vozidiel 98 175 

Poistenie orgánov spoločnosti 0 390 

Výnosy budúcich období spolu 771 793 834 033 
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42. Informácie k časti  G. písm. k,l) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o významných 
položkách derivátov za bežné účtovné obdobie  
Spoločnosť v bežnom ani porovnateľnom účtovnom období nevykonávala derivátové operácie   

 
43. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o majetku prenajatom 
formou finančného prenájmu 

 

 

Názov 
položky 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

 Splatnosť Splatnosť 

 

do 
jedného 

roka 
vrátane 

od 
jedného 
roka do 
piatich 
rokov 

vrátane 

viac 
ako 
päť 

rokov 

do 
jedného 

roka 
vrátane 

od jedného 
roka do 
piatich 
rokov 

vrátane 

viac ako 
päť rokov 

a b c d e f g 
Manuálny dávkovač Blendorama 
(2 ks) 

      

Istina 4 030 3 703 0 5 936 8 210  0 

Finančný náklad 506 212 0  1 781  2 004 0 

Spolu 4 536 3 915 0 7 717 10 214  0 

Vibračný natriasač Skandex       

Istina 899 633 0 916 931  0 

Finančný náklad 103 35 0 162 600 0 

Spolu 1 002 668 0 1 078 1 531  0 

Manuálny dispenser Blendorama        

Istina 2 566 1 110 0 3 690  2 372  0 

Finančný náklad 233 46 0  400 364 0 

Spolu 2 799 1 156 0 4 090 2 736  0 

Citroen Berlingo TT 157 ED       

Istina 1 022 0 0 3 135  192 0  

Finančný náklad 25 0 0 294  64 0  

Spolu 1 047 0 0 3 428 256 0 

VW Passat TT 268 EA       

Istina 0 0 0 1 483 0 0 

Finančný náklad 0 0 0 350 0  0  

Spolu 0 0 0 1 833 0  

Škoda Octavia Combi TT 082 FB       

Istina 2 802 5 520 0 0 0 0 

Finančný náklad 366 273 0 0 0 0 

Spolu 3 168 5 793 0 0 0 0 

VZV Baterkový Lifter       

Istina 474 1 171 0 0 0 0 

Finančný náklad 83 65 0 0 0 0 

Spolu 557 1 236 0 0 0 0 

       



Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2012 
 

 

 

30  

       

Názov 
položky 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

 Splatnosť Splatnosť 

 

do 
jedného 

roka 
vrátane 

od 
jedného 
roka do 
piatich 
rokov 

vrátane 

viac 
ako 
päť 

rokov 

do 
jedného 

roka 
vrátane 

od jedného 
roka do 
piatich 
rokov 

vrátane 

viac ako 
päť rokov 

a b c d e f g 

VZV Baterkový Lifter       

Istina 474 1 171 0 0 0 0 

Finančný náklad 83 65 0 0 0 0 

Spolu 557 1 236 0 0 0 0 

VZV Toyota Tonero       

Istina 3 247 7 086 0 0 0 0 

Finančný náklad 500 397 0 0 0 0 

Spolu 3 747 7 483 0 0 0 0 

VZV Toyota Traigo       

Istina 3 265 7 129 0 0 0 0 

Finančný náklad 500 405 0 0 0 0 

Spolu 3 765 7 534 0 0 0 0 

       

Istina 18 779 27 526 0 15 160 11 705 0 

Finančný náklad 2 399 1 498 0 2 987 3 032 0 

Spolu 21 188 29 014 0 18 147 14 737 0 
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44. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o tržbách 

 

Tržby z predaja výrobkov a tovaru 
 

Typ výrobkov a tovarov 2012 2011 

Farby a laky 11 593 217 10 729 589 

Riedidlá 1 790 767 1 776 368 

Ostatné produkty 690 355 486 617 

Práškové náterové látky a omietkoviny 2 595 4 025 

Lepidlá 1 262 134 1 692 439 

Živice 9 047 155 7 472 332 

Cudzí tovar 1 173 385 1 174 109 

Spolu 25 559 607 23 337 480 

   

Oblasť odbytu 2012 2011 

Slovenská republika, z toho 13 012 088 13 068 924 

Dcérske  a spoločné spoločnosti 12 948 45 418 

Ostatní priem. a obchodní odberatelia 5 927 153 2 831 016 

Podnikové predajne a predajné sklady 7 071 987 10 192 490 

Česká republika, z toho 2 619 099 2 323 701 

Dcérske spoločnosti 2 088 388 1 822 477 

Ostatné zahraničie 9 928 420 7 944 854 

Spolu 25 559 607 23 337 480 

 

Tržby z predaja služieb 
 

Teritoriálna štruktúra 2012 2011 

Slovenská republika, z toho 546 957 435 012 

Dcérske  a spoločné spoločnosti 126 339 155 528 

Česká republika, z toho 12 959 13 846 

Dcérske spoločnosti 12 959 13 846 

Ostatné zahraničie 77 383 94 906 

Spolu 637 299 543 764 
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45. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o zmene stavu 
vnútroorganizačných zásob 

 

Názov položky 
Bežné 

účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Zmena stavu 
vnútroorganizačných zásob  

 
Konečný 
zostatok 

Konečný 
zostatok 

Začiatočný 
stav 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

a b c d e f 

Nedokončená výroba  
a polotovary vlastnej výroby 

499 050  348 395   367 653 150 655 (19 258)  

Výrobky 2 164 906  2 018 798  1 870 494 146 108  148 304 

Zvieratá 339  339  339 0  0 

Spolu 2 664 295  2 367 532  2 238 486  296 763  129 046 

Manká a škody x x x (744)  (258) 

Reprezentačné x x x x x 

Dary x x x x x 

Iné x x x 1 360  (5 144)  

Zmena stavu vnútroorga-
nizačných zásob vo výkaze 
ziskov a strát 

x x x 297 379              123 644 
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46.  Informácie k časti H. písm. c) až f)  prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o výnosoch pri 
aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej 
činnosti 

 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:  4 185 170 4 418 587 

Aktivácia materiálu 61 071 69 135 

Aktivácia tovaru 3 936 743 3 834 452 

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 187 356 515 000 

Aktivácia dlhodobého  hmotného majetku 0 0 

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, 
z toho: 

375 516 608 341 

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 277 788 450 170 

pokuty a penále 292 246 

výnosy z odpísaných pohľadávok a záväzkov 1 319 17 823 

cenové rozdiely zásob 3 427 18 985 

zúčtovanie dotácie 66 197 55 230 

nárok na náhradu škôd 17 711 28 099 

odpis záväzkov 0 28 288 

ostatné nešpecifikované prevádzkové výnosy 8 784 9 500 

Finančné výnosy, z toho: 228 001 172 715 

Kurzové zisky, z toho: 149 604 97 609 

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 136 645 27 946 

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: 0 0 

Výnosové úroky 78 007 74 712 

Ostatné finančné výnosy 390 394 

Mimoriadne výnosy 0 0 

 

47. Informácie k časti H. písm. g)  prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o čistom obrate 

 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

Tržby za vlastné výrobky 18 330 331  16 455 123 

Tržby z predaja služieb 637 299  543 764 

Tržby za tovar 7 229 276  6 882 357 

Výnosy zo zákazky 0  0 

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 0  0 

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou 0  0 

Čistý obrat celkom 26 196 906 23 881 244  
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48. Informácie k časti I. prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o nákladoch 

 

Názov položky 
Bežné 

účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

Náklady za poskytnuté služby, z toho: 2 781 387 2 777 076 

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 26 000  26 500 

náklady za overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej 
závierky 

14 500 10 500 

iné uisťovacie audítorské služby 11 500  16 000 

súvisiace audítorské služby 0  0 

daňové poradenstvo 0  0 

ostatné neaudítorské služby 0  0 

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, 
z toho: 

2 755 387 2 750 576 

Opravy a údržba 238 586 199 566 

Cestovné 25 706 20 866 

Náklady na reprezentáciu 11 218 19 781 

Provízie a odmeny 78 974 48 103 

Strážna služba 76 860 73 502 

Zdravotné služby 1 821 13 789 

Údržba informačného systému 48 846 51 852 

Čistiace práce a úprava zelene 37 767 37 265 

Služby umyvárne obalov 65 925 72 581 

Prepravné 739 314 787 182 

Služby spojov 76 907 74 645 

Nájomné 349 975 417 620 

Hodnotenie výrobkov 32 626 38 143 

Služby požiarnej ochrany 308 568 282 854 

Inzercia, reklama, výstavy 215 097 145 879 

Preklady, školenia, kurzy 14 883 18 127 

Poradenské služby 35 695 23 362 

Likvidácia odpadu 65 858 65 034 

Odborné prehliadky a revízie    66 945 73 985 

Ostatné nešpecifikované služby 263 816 286 440 

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, 
z toho: 

27 774 313 26 155 462 

Spotreba materiálu 16 891 644 15 514 271 

Spotreba energie 1 017 165 974 074 

Predaný tovar 4 690 684 4 590 918 

Tvorba opravných položiek k zásobám 3 295 0 

Osobné náklady 3 610 482  3 406 640 

Dane a poplatky 109 892  107 897 
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Názov položky 
Bežné 

účtovné 
obdobie  

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

Odpisy dlhodobého majetku 1 150 326 1 174 012 

Zostat. cena predaného dlhodobého majetku a materiálu 209 187  376 542 

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (27 913) 4 357 

Tvorba opravných položiek k dlhodobému majetku 0 (3 260) 

 dary a humanitná pomoc 608 650 

odpisy nevymožiteľných pohľadávok 1 213 19 985 

manká a škody 8 092 259 

vyradenie zásob 1 276 0 

poistenie  - úrazy 3 364 0 

poistenie majetku 73 574 0 

poistenie motorových vozidiel 14 801 0 

poistenie osôb – služobné cesty 602 0 

poistenie zodpovednosti za škodu 18 829 0 

ostatné nešpecifikované náklady z hospodárskej činnosti (2 808) (10 884) 

Finančné náklady, z toho: 405 077 702 316 

Kurzové straty, z toho: 71 803  179 117 

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 4 755  162 066 

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: 405 077 557 271  

Nákladové úroky 248 101 321 923 

Ostatné finančné náklady 85 173 192 026 

Manká a škody 0 9 250 

Mimoriadne náklady, z toho: 0 0 

 

V roku 2012 spoločnosť presunula štruktúru vykazovania nákladov na poistenie majetku a osôb z finančných 
nákladov do nákladov z hospodárskej činnosti. 
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49. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o daniach z príjmov 

 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo 
výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov 

4 695  0 

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad 
alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov 

(167 046)  0 

Suma odloženej daňovej pohľadávky 
týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových 
odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných 
rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým 
sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová 
pohľadávka neúčtovala 

161 800 0 

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu 
neúčtovania tej časti odloženej daňovej  pohľadávky v bežnom 
účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich 
účtovných obdobiach 

0 0 

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých 
daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných 
rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová 
pohľadávka 

 0  0 

Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky 
účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty 
nákladov a výnosov 

0 0 

 

 
 

50. Informácie k časti J.  písm. f) a g) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o daniach                   
z príjmov 

 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 
Názov položky 

Základ dane Daň 
Daň 
v % 

Základ dane Daň 
Daň 
v % 

a b C d e f g 

Výsledok 
hospodárenia pred  
zdanením, z toho: 

 
 

322 196 
 

 
 
x 

 
 

(430 324) 

 
 
x 

 
 
x 

teoretická daň  x  19 x  19 

Daňovo neuznané náklady 324 325   19 411 635   19 

Výnosy nepodliehajúce dani 589 547   19  749 475   19 

Umorenie daňovej straty 56 974   19  0   19 

Spolu 0 0 19  (768 164)  19 

Splatná daň z príjmov, 
z toho Daň z úrokov 

x 384  19 x 267  19 

Odložená daň z príjmov  41 397 23 x  113 835  19 

Celková daň z príjmov   
 

41 781 
 

 19 x 114 102  19 
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51. Informácie k  časť K. prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o podsúvahových položkách 

Spoločnosť eviduje dlhodobý hmotný majetok v obstarávacej hodnote od 33 EUR do 1 700 EUR, ktorý je 
zachytený iba v operatívnej evidencii. Majetok je členený v rámci organizačnej štruktúry spoločnosti, 
pričom správu majetku majú v zodpovednosti vedúci príslušných vnútropodnikových útvarov. Majetok 
podlieha inventarizácii v dvojročnej periodicite.  
 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Dlhodobý hmotný  majetok v operatívnej 
evidencii 

567 700 561 800 

 
52. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o podmienených 
záväzkoch 
 

Tabuľka č. 1 
 

Bežné účtovné obdobie                       
Druh podmieneného záväzku 

Hodnota celkom  
Hodnota voči 

spriazneným osobám 

Zo súdnych rozhodnutí 14 227  0 

 
Tabuľka č. 2 
 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                      
Druh podmieneného záväzku 

Hodnota celkom  
Hodnota voči 

spriazneným osobám 

Zo súdnych rozhodnutí 66 575  0 

 

Pasívne súdne spory: 
 

1)  Spoločnosť žaluje fyzická osoba  p. Pavol Portáš vo veci náhrady škody spôsobenej dopravným 
prostriedkom v majetku a.s. pri havárii. Žalovaná suma predstavuje náklady žalobcu súvisiace 
s liečením následkov dopravnej nehody a ušlého zárobku v hodnote 14 227 EUR. Tento súdny spor je 
v štádiu konania, spoločnosť neočakáva nepriaznivé dopady, preto sa v týchto účtovných výkazoch 
nevytvorili žiadne rezervy na prípadné straty. 

 
Pasívne súdne spory č. 2 a č. 3 pretrvávajú z minulých období a v roku 2012 neboli ukončené. 
 
 

53. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o podmienenom 
majetku 

Spoločnosť v bežnom ani porovnateľnom účtovnom období neevidovala podmienený majetok.   
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54. Informácie k časti M. prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o príjmoch a výhodách členov 
štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov 

 

Hodnota  príjmu, výhody 
súčasných členov orgánov 

Hodnota príjmu, výhody bývalých 
členov orgánov                                                        

B C 

štatutárnych dozorných iných štatutárnych dozorných iných 

Druh príjmu, 
výhody 

Časť 1 - Bežné účtovné obdobie Časť 1 - Bežné účtovné obdobie 

a 
Časť 2 - Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné obdobie 
Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

91 615 36 223 0 0 0 0 
Peňažné príjmy 

91 615  30 464   0  0 4 521  0 

0  0  0  0 0  0 
Nepeňažné príjmy 

 0 0 0 0  0 0 

0  0   0  0 0  0 
Peňažné  preddavky 

 0 0 0 0  0 0 

0  0  0  0 0  0 Nepeňažné 
preddavky  0 0 0 0  0 0 

0  0  0  0 0  0 
Poskytnuté úvery 

 0 0 0 0  0 0 

0  0  0  0 0  0 
Poskytnuté záruky 

 0  0 0 0  0 0 

 0 0  0  0 0  0 
Iné 

 0 0 0 0  0 0 

 
 

55. Informácie k časti N. prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o ekonomických vzťahoch medzi 
účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami 

 
Do skupiny spriaznených osôb patria dcérske spoločnosti Chemolak Secent, s.r.o. Smolenice, CHEMOLAK 
TRADE, s.r.o. Liberec, REALCHEM PRAHA, s.r.o.  CHEMOLAK Mukačevo v likvidácii a spoločný podnik IBA 
CHEMOLAK, s.r.o. SMOLENICE.  Z uvedenej skupiny spriaznených osôb neboli v bežnom ani 
v porovnateľnom období uskutočnené žiadne transakcie medzi medzi CHEMOLAK a.s. a spoločnosťou 
CHEMOLAK Mukačevo v likvidácii. Transakcie medzi CHEMOLAK  a.s. a ostatnými  spriaznenými osobami sú 
ú uvedené v tabuľke:   

 
Tabuľka : 

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná 
jednotka 

Hodnotové vyjadrenie obchodu 

 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie                                             

a b c 

Tržby z predaja výrobkov a tovaru 2 083 466 1 827 799 

Tržby z predaja služieb 126 339 155 528 

Úroky z poskytnutých pôžičiek a zmeniek 75 493 70 091 

Nákup materiálu 42 147 266 830 

Nákup služieb 259 747 264 447 

 
 



Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2012 
 

 

 

39  

56. Informácie k časti P. prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o zmenách vlastného imania 
 
Tabuľka č. 1 

Bežné účtovné obdobie 

Položka vlastného 
imania 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia   

Prírastky  Úbytky  Presuny 

Stav na 
konci 

účtovného 
obdobia 

a b C d e f 

Základné imanie 16 650 734 0 0 0 16 650 734 

Vlastné akcie 
a vlastné obchodné 
podiely 

0 0 0 0 0 

Zmena základného 
imania 

0 0 0 0 0 

Pohľadávky 
za upísané vlastné 
imanie 

0 0 0 0 0 

Emisné ážio 0 0 0 0 0 

Ostatné kapitálové 
fondy 

43 141 0 0 0 43 141 

Zákonný rezervný 
fond (nedeliteľný 
fond) z kapitálových 
vkladov 

0 0 0 0 0 

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov 

 (2 774 149) 225 628 1 835 0 ( 2 550 356) 

Oceňovacie rozdiely 
z kapitálových účastín 

(75 005) 0 0 0 (75 005) 

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia pri 
zlúčení, splynutí 
a rozdelení 

0 0 0 0 0 

Zákonný rezervný 
fond 

1 232 986 0 0 0 1 232 986 

Nedeliteľný fond 0 0 0 0 0 

Štatutárne fondy 
a ostatné fondy 

0 0 0 0 0 

Nerozdelený zisk 
minulých rokov 

2 632 633 0 0 (544 426) 2 088 207 

Neuhradená 
strata minulých rokov 

0 0 0 0 0 

Výsledok 
hospodárenia bežného  
účtovného obdobia 

(544 426) 280 416 0 544 426 280 416 

Vyplatené dividendy 0 0 0 0 0 

Ostatné položky 
vlastného imania 

0 0 0 0 0 

Účet 491 - Vlastné 
imanie fyzickej osoby 
- podnikateľa 

0 0 0 0 0 

Vlastné imanie spolu 17 165 914 506 044 1 835 0 17 670 123 
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Tabuľka č. 2 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Položka vlastného 
imania 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia   

Prírastky  Úbytky  Presuny 

Stav na 
konci 

účtovného 
obdobia 

a b C d e f 

Základné imanie 16 650 734  0 0 0 16 650 734 

Vlastné akcie 
a vlastné obchodné 
podiely 

0  0 0 0 0 

Zmena základného 
imania 

0  0 0 0 0 

Pohľadávky 
za upísané vlastné 
imanie 

0  0 0 0 0 

Emisné ážio 0  0 0 0 0 

Ostatné kapitálové 
fondy 

43 141  0 0 0 43 141 

Zákonný rezervný 
fond (nedeliteľný 
fond) z kapitálových 
vkladov 

0  0 0 0 0 

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov 

 (2 525 126)  3 006  252 029  0  (2 774 149) 

Oceňovacie rozdiely 
z kapitálových účastín 

(75 005)  0 0 0 (75 005) 

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia pri 
zlúčení, splynutí 
a rozdelení 

0  0 0 0 0 

Zákonný rezervný 
fond 

1 230 220   0  0 2 766 1 232 986 

Nedeliteľný fond 0  0 0 0 0 

Štatutárne fondy 
a ostatné fondy 

0  0 0 0 0 

Nerozdelený zisk 
minulých rokov 

 2 607 740  0  0 24 893 2 632 633 

Neuhradená 
strata minulých rokov 

0  0 0 0 0 

Výsledok 
hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

 27 659 (544 426) 0 (27 659) (544 426) 

Vyplatené dividendy 0  0 0 0 0 

Ostatné položky 
vlastného imania 

0  0 0 0 0 

Účet 491 - Vlastné 
imanie fyzickej osoby 
- podnikateľa 

0  0 0 0 0 

Vlastné imanie spolu 17 959 363 (541 420) 252 029 0 17 165 914 

Komentár k významným zmenám vo vlastnom imaní za rok 2012 
Vlastné imanie spoločnosti zaznamenalo medziročný rast  o 504 209 EUR. Na tomto raste  sa jeho 
jednotlivé zložky podieľali takto: 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov vzrástli o 223 793 EUR. Rast je  spôsobený kurzovými 
rozdielmi z precenenia  dlhodobého finančného majetku – vkladov do základného imania dcérskych 
spoločností v zahraničí.  
Pokles nerozdeleného zisku o 544 426 EUR bol spôsobený rozhodnutím Valného zhromaždenia o zúčtovaní 
straty roka 2011 s nerozdeleným ziskom minulých rokov. 
Hospodársky výsledok bežného obdobia: 280 416 EUR, rast o 824 842 EUR. 
Rozdelenie zisku za rok 2012 v hodnote 280 416 EUR bude predmetom rokovania Valného zhromaždenia 
spoločnosti. 
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57. Skutočnosti, ktoré nastali po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a do dňa 
zostavenia účtovnej závierky. 
Po 31. decembri 2012 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nastali nasledovné zmeny vo výkonnom 
vedení spoločnosti: 
 

Orgán  Funkcia Meno 
Výkonné vedenie 
 
 
 

generálny riaditeľ 
finančný riaditeľ  do 14.2.2013  
výkonný riaditeľ od 15.2.2013 
finančný riaditeľ od 15.2.2013 
obchodný riaditeľ 
výrobný riaditeľ 

Ing.Roman Šustek 
Ing.Tomáš Černický 
Ing.Tomáš Černický 
Ing.Vladimír Hacaj 
Ing.Ivan Bednár 
Ing.Ľuboš Obert 
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58. Informácie k časti T. prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o prehľade peňažných tokov pri 
použití nepriamej metódy  

Označenie 
položky 

Obsah položky 
Bežné 

účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

 
 

   

  Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 502 713 2 339 855  

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

322 197  (430 324) 

A. 1. 
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia  
z bežnej činnosti pred  zdanením daňou z príjmov (+/-), 
(súčet A. 1. 1. Až A. 1. 13.)   

1 284 373 2 190 375 

A. 1. 1. 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku (+) 

1 150 326  1 174 012 

A. 1. 2. 

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. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku  (+/-)   

A. 1. 4. Zmena stavu dlhodobých rezerv  (+/-) (52 179) 10 727 

A. 1. 5. Zmena stavu opravných položiek  (+/-) (31 208)  1 097 

A. 1. 6. 
Zmena stavu položiek časového 
rozlíšenia nákladov a výnosov  (+/-) 

(62 863)  746 781 

A. 1. 7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov   (-)   

A. 1. 8. Úroky účtované do nákladov   (+) 248 101  321 923 

A. 1. 9. Úroky účtované do výnosov    (-)  (78 007)  (74 712) 

A.1. 10. 
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom 
a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka (-) 

 (149 604)  (97 609) 

A. 1. 11. 
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom 
a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka (+) 

71 803  179 117 

A. 1. 12. 
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou 
majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) 

68 600 (34 727) 

A. 1. 13. 

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

41 397  (36 324) 

A. 2. 

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely 
tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi 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.) 

66 621 332 860 

A. 2. 1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) (217 335)  273 695 

A. 2. 2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) 487 864  139 245 

A. 2. 3. Zmena stavu zásob (-/+) (203 908)  (80 080) 

  

Peňažné  toky  z prevádzkovej  činnosti s výnimkou 
príjmov a výdavkov, ktoré sa  uvádzajú  osobitne v iných 
častiach prehľadu  peňažných tokov (+/-),  
(súčet Z/S  +  A. 1. + A. 2.) 

1 673 191 2 092 911 

A. 3. 
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 
investičných činností (+) 

(248 101)  321 923 
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Označenie 
položky 

Obsah položky 
Bežné 

účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

 
 

   

A. 4. 
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré 
sa začleňujú do finančných činností (-) 

78 007  (74 712) 

A. 5. 
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, 
ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) 

   

A. 6. 
Výdavky na vyplatené dividendy  a iné podiely na zisku, 
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností  
(-) 

   

  
Peňažné  toky z prevádzkovej činnosti (+/-),  
(súčet Z/S + A. 1. Až A. 6.) 

1 503 097 2 340 122 

A. 7. 
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou 
tých, ktoré sa  začleňujú do investičných činností alebo 
finančných činností (-/+) 

(384) (267) 

A. 8. 
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce 
sa na prevádzkovú činnosť (+) 

   

A. 9. 
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce 
sa na prevádzkovú činnosť (-) 

   

A. 
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), 
(súčet Z/S +  A. 1.  Až  A. 9.) 

1 502 713 2 339 855 

 Peňažné toky z investičnej činnosti  (651 718)  (3 202 104)

B. 1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) (228 119) (515 000) 

B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) (442 480) (2 332 543) 

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 (-) 

 (373 187) 

B. 4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)    

B. 5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 18 881   

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 (-) 

 (44 974) 

B. 8. 
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých  
účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 
konsolidovaného celku (+) 

 
63 600 

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 (+) 

  

 

B. 11. 
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú  do 
prevádzkových činností (+) 

  
 

B. 12. 
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, 
ktoré sa začleňujú  do prevádzkových činností (+) 
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Označenie 
položky 

Obsah položky 
Bežné 

účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

 
 

   

B. 13. 
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. 14. 
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 (+) 

    

B. 15. 
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné 
začleniť do  investičných činností (-) 

    

B. 16. 
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú 
činnosť (+) 

    

B. 17. 
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce 
sa na investičnú činnosť (-) 

    

B. 18. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť  (+)     

B. 19. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)    

B. 
Čisté  peňažné toky z investičnej  činnosti 
(súčet B. 1. Až B. 19.) 

 (651 718)  (3 202 104)

  Peňažné toky z finančnej činnosti (832 613)  492 076 

C. 1. Peňažné toky vo  vlastnom  imaní (súčet C. 1. 1. Až C. 1. 8.)    

C. 1. 1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)    

C. 1. 2. 
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi 
alebo fyzickou osobou, ktorá je  účtovnou jednotkou (+) 

  
 

-C. 1. 3. Prijaté peňažné dary (+)    

C. 1. 4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)    

C. 1. 5. 
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných 
akcií a vlastných obchodných podielov (-) 

  
 

C. 1. 6. 
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených  účtovnou 
jednotkou (-) 

  
 

C. 1. 7. 
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní 
spoločníkmi účtovnej jednotky   a fyzickou osobou, ktorá je 
účtovnou jednotkou (-) 

  
 

C.1. 8. 
Výdavky z  iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením 
vlastného imania (-) 

  
 

C. 2. 
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov  
a krátkodobých záväzkov  z finančnej činnost,  
(súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.) 

(832 613) 
  

492 076 

C. 2. 1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)    

C. 2. 2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)    

C. 2. 3. 

Príjmy z úverov, ktoré  účtovnej jednotke poskytla  
banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, 
ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu 
činnosti  (+)  

499 020  5 798 290 

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 (-)  

 (1 288 112)  (5 263 260) 

C. 2. 7. 
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je 
predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) 

(43 521)  (42 954) 



Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2012 
 

 

 

45  

Označenie 
položky 

Obsah položky 
Bežné 

účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

 
 

   

C. 2. 8. 

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. 9. 

Výdavky na splácanie 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. 3. 
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré 
sa začleňujú do prevádzkových činností (-) 

    

C. 4. 
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 (+) 

    

C. 7. 
Výdavky na daň z príjmov   účtovnej jednotky, ak ich možno  
začleniť do finančných činností (-) 

    

C. 
Čisté peňažné  toky  z finančnej činnosti  
(súčet C. 1. až C. 9.) 

(832 613)  492 076 

D. 
Čisté zvýšenie alebo čisté  zníženie peňažných 
prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C) 

18 382 (370 173) 

E.  
Stav peňažných prostriedkov a peňažných 
ekvivalentov  
na začiatku účtovného obdobia (+/-)  

231 949  602 122 

F.  

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 
na konci účtovného  obdobia pred zohľadnením 
kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému  
sa zostavuje účtovná závierka (+/-) 

250 331  231 949 

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

(77 801) (81 508) 

H.  

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

250 331  231 949 

 
 


