CHEMOLAK a.s.

Konsolidovaná účtovná závierka zostavená v súlade
s medzinárodnými štandardami pre finančné výkazníctvo
za rok končiaci 31. decembra 2009

CHEMOLAK a.s.
Poznámky ku konsolidovaným účtovným výkazom zostaveným v súlade s medzinárodnými
štandardmi pre finančné vykazovanie za rok končiaci 31. decembra 2009

POZNÁMKY KU KONSOLIDOVANÝM ÚČTOVNÝM VÝKAZOM
ZOSTAVENÝM V SÚLADE S MEDZINÁRODNÝMI ŠTANDARDMI
PRE FINANČNÉ VYKAZOVANIE ZA ROK KONČIACI
31.DECEMBRA 2009

I.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Základné údaje o spoločnosti
a)

Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej
vzniku
Názov spoločnosti:
CHEMOLAK a.s.
Sídlo spoločnosti:
Smolenice, Továrenská 7, okr. Trnava
Právna forma:
akciová spoločnosť
Dátum založenia spoločnosti:
1. mája 1992
Dátum zápisu do obchodného registra:
1. mája 1992
Identifikačné číslo organizácie:
31411851
Spoločnosť je zapísaná v OR SR Trnava, oddiel Sa, vložka č. 67/T

b) Opis hospodárskej činnosti konsolidovanej skupiny spoločností pod názvom CHEMOLAK
• výroba farieb, lakov, tmelov, fermeže, náterových látok, leštiacich prostriedkov, impregnačných
prostriedkov, výroba pomocných prostriedkov, elektroforéznych náterových látok, elektroizolačných
lakov, nástrekových hmôt na báze organických spojív a organických plnidiel
• veľkoobchod a maloobchod s farbami, lakmi, tmelmi, fermežou, náterovými látkami, leštiacimi
prostriedkami, impregnačnými prostriedkami, pomocnými prostriedkami, elektroforéznymi látkami,
elektroizolačnými lakmi, nástrekovými hmotami na báze organických spojív a organických plnidiel,
• poskytovanie servisných služieb súvisiacich s výrobou a distribúciou výrobkov spoločnosti
• baliaca činnosť
• zahraničnoobchodná činnosť,
• cestná motorová doprava
• medzinárodná cestná nákladná doprava
• výroba a rozvod tepelnej energie a TÚV
• prevádzkovanie vlastnej železničnej vlečky
Zamestnanci skupiny
Stav zamestnancov k 31. decembru 2009:
– z toho vedúci zamestnanci:

293
8

Stav zamestnancov k 31. decembru 2008:
– z toho vedúci zamestnanci:

340
8

1.
Neobmedzené ručenie
CHEMOLAK nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom. CHEMOLAK a.s. je spoločníkom v šiestich
spoločnostiach s ručením obmedzeným, pričom majetkové podiely na základnom imaní v týchto
spoločnostiach sa pohybujú od 75 % do 100 %. Do konsolidačného poľa boli zahrnuté okrem materskej
spoločnosti CHEMOLAK a.s. zahrnuté iba tri dcérske spoločnosti, pretože na majetok spoločnosti
CHEMOLAK MORAVIA, s.r.o. Zlín bol vyhlásený konkurz, CHEMOLAK BOHEMIA ukončila v roku 2009
likvidáciu a spoločnosť CHEMOLAK MUKAČEVO spol. s.r.o. nepredložila výsledky hospodárenia za rok
2009.

2.
Právny dôvod na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky
Náležitosti Zákona o účtovníctve ukladajú spoločnosti zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku
v súlade s IFRS prijatými v rámci EU.
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3.
Vyhlásenie o súlade s predpismi
Táto konsolidovaná účtovná závierka je zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné
výkazníctvo (IFRS), ktoré obsahujú štandardy a interpretácie schválené Radou pre Medzinárodné účtovné
štandardy a Komisiou pre interpretáciu Medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie ktoré boli
prijaté Európskou úniou (EU).
4.
Východiská pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky
Spoločnosť vedie svoje účtovníctvo a zostavuje nekonsolidovanú účtovnú závierku v súlade s účtovnými
zásadami a požiadavkami slovenského Zákona o účtovníctve. Niektoré z týchto zásad sa odlišujú od
IFRS. Majetok a záväzky uvedené v Konsolidovanej účtovnej závierke sú ocenené historickými cenami.
Konsolidovaná účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého trvania skupiny.
Údaje v tejto konsolidovanej účtovnej závierke sú vykázané v EUR.

II.

ZÁSADY KONSOLIDÁCIE
Konsolidovaná účtovná závierka zahŕňa účtovnú závierku materskej spoločnosti CHEMOLAK a.s. ( ďalej
len Spoločnosť) a dcérskych spoločností ( ďalej len Skupina), ktoré Spoločnosť kontroluje. Spoločnosť
vlastní rozhodujúci podiel hlasovacích práv Skupiny a je schopná kontrolovať finančnú a prevádzkovú
činnosť Skupiny tak, aby z jej činnosti získavala úžitky.
Transakcie v rámci Skupiny sú navzájom eliminované. Pri zostavení konsolidovanej účtovnej závierky boli
použité jednotné účtovné zásady pre podobné transakcie.

III. ZÁSADY PREZENTÁCIE.
Priložená konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená k 31.decembru 2009tak, aby bolo možné
vykázať konsolidovanú majetkovú situáciu a konsolidované výsledky hospodárenia skupiny spoločností.
Predmetom konsolidácie boli tieto spoločnosti:
CHEMOLAK a.s. SMOLENICE
DCÉRSKE SPOLOČNOSTI

MAJETKOVÝ PODIEL
CHEMOLAK a.s. v %

Chemolak Secent, s.r.o.
CHEMOLAK TRADE, spol. s r.o.
REALCHEM PRAHA s.r.o. *

100,00 %
76,06 %
100,00 %

* Vlastní 23,94 % 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.
V konsolidačnom poli nie sú zahrnuté všetky dcérske spoločnosti, pretože:
1) V roku 2009 bol ukončený konkurz vyhlásený na majetok spoločnosti CHEMOLAK MORAVIA, s.r.o.Zlín,
vyhlásený
v roku 2003. Vyhlásením
konkurzu spoločnosť CHEMOLAK a.s. stratila nad touto
spoločnosťou kontrolu. V rámci konsolidovanej účtovnej závierky boli v roku 2003 vykonané príslušné
metódy odkonsolidácie.
2) V roku 2009 bola ukončená likvidácia spoločnosti CHEMOLAK BOHEMIA, s.r.o. Liberec ktorá začala
v roku 2008. Vstupom spoločnosti CHEMOLAK BOHEMIA, s.r.o. Liberec do likvidácie spoločnosť
CHEMOLAK a.s. stratila nad touto spoločnosťou kontrolu. V rámci konsolidovanej účtovnej závierky
boli vykonané príslušné metódy odkonsolidácie.
3) Spoločnosť CHEMOLAK MUKAČEVO spol. s.r.o., v ktorej vlastní CHEMOLAK a.s. 91% - ný podiel na
základnom imaní nepredkladá od roku 2007 výsledky hospodárenia a v súlade s platnými postupmi
pre zostavenie Konsolidovanej účtovnej závierky nebola spoločnosť CHEMOLAK MUKAČEVO spol. s. r.
o zahrnutá do konsolidačného poľa. V roku 2007 boli vykonané príslušné metódy odkonsolidácie.
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IV.

PREHĽAD VÝZNAMNÝCH ÚČTOVNÝCH POSTUPOV

Skupina uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve
a s postupmi účtovania pre podnikateľov. Účtovníctvo sa vedie v mene EURO.
Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa
berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká,
znehodnotenia a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu zostavenia
konsolidovanej účtovnej závierky.
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého
pokračovania činnosti skupiny.
Odhady vedenia
Zostavenie účtovnej závierky v súlade s IFRS si vyžaduje použitie odhadov a predpokladov, ktoré
ovplyvňujú vykazované hodnoty majetku a záväzkov k dátumu zostavenia účtovnej závierky ako aj
vykazované hodnoty výnosov a nákladov počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená. Hoci
tieto odhady robí vedenie spoločnosti a skupiny podľa svojho najlepšieho poznania aktuálnych udalostí,
skutočné výsledky sa v konečnom dôsledku môžu od týchto odhadov líšiť. Najvýznamnejšie odhady sa
týkajú stanovenia doby životnosti dlhodobého hmotného majetku a odhadu vymožiteľnosti obchodných
pohľadávok.
Základ konsolidácie
Konsolidovaná účtovná závierka obsahuje účtovné závierky spoločnosti a subjektov, ktoré kontroluje
(dcérske spoločnosti). Spoločnosť kontroluje tie subjekty, v ktorých má právo riadiť finančnú
a prevádzkovú politiku subjektu tak, aby z ich činností získavala úžitky.
Výsledky dcérskych spoločností, ktoré spoločnosť počas roka získala alebo predala, sa zahrnú do
konsolidovaného výkazu ziskov a strát od dátumu obstarania v prípade obstarania, resp. do dátumu
predaja v prípade predaja.
Menšinové podiely na vlastnom imaní konsolidovaných dcérskych spoločností sa vykazujú oddelene od
podielov skupiny na vlastnom imaní. Menšinové podiely zahŕňajú hodnotu takýchto podielov k dátumu
vzniku podnikovej kombinácie a podielu menšinových vlastníkov na zmenách vlastného imania od
dátumu kombinácie. Strata pripadajúca na menšinový podiel, ktorá prevyšuje hodnotu menšinového
podielu na vlastnom imaní dcérskej spoločnosti, sa zúčtuje s podielom skupiny okrem sumy, ktorá
predstavuje záväzné ručenie menšinových podielnikov a môže predstavovať dodatočnú investíciu na
krytie strát.
Konsolidovaná účtovná závierka bola vypracovaná na základe predpokladu, že skupina bude nepretržite
pokračovať v činnosti.
Konsolidujúca a ovládané spoločnosti uplatňujú účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so
zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania platnými v Slovenskej republike a Českej republike.
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.
Účtovníctvo sa vedie v národných menách a pre potreby konsolidovanej účtovnej závierky sa výkazy
zahraničných ovládaných spoločností prepočítavajú nasledovne:
Súvahové položky s výnimkou základného imania a hospodárskeho výsledku minulých rokov sa
prepočítavajú kurzom NBS platným k 31.12. príslušného roka. Základné imanie a hospodársky výsledok
minulých rokov sa prepočítava historickým kurzom. Nákladové a výnosové položky výkazu ziskov a strát
sa prepočítavajú váženým priemerným kurzom za účtovné obdobie. Spoločnosť konsoliduje účtovné
závierky všetkých významných dcérskych spoločností, v ktorých má rozhodujúci vplyv. Všetky
významné transakcie a zostatky v rámci skupiny sa na základe konsolidácie eliminujú.
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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Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku skupiny
a)

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi alebo
reprodukčnou obstarávacou cenou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena
tohto majetku; vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť
a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť; reprodukčná obstarávacia cena
je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje. Ak sa jednotková cena
takéhoto majetku pohybuje v intervale od 33 EUR do 2 400 EUR, ide o drobný nehmotný investičný
majetok, ktorý sa jednorazovo odpisuje do nákladov pri zaradení. Súčasťou dlhodobého nehmotného
majetku sú aj aktivované náklady na vývoj.
Aktivované výsledky vývoja
Náklady na vývoj sa po splnení zákonom stanovených predpokladov aktivujú do majetku spoločnosti.
Aktivované náklady na vývoj predstavujú výsledky úspešne vykonaných vývojových prác. Náklady
vynaložené na vývoj spoločnosť aktivuje pri splnení podmienok:
• výrobok je jasne definovaný a náklady na jeho vývoj možno identifikovať,
• spoločnosť má v úmysle výrobok vyrábať a predávať,
• spoločnosť môže preukázať existenciu trhu pre daný výrobok,
• spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie vývojového projektu, jeho predaj alebo vnútorné
využitie
• spoločnosť je schopná identifikovať ako bude nehmotný majetok generovať pravdepodobné
budúce úžitky
Spoločnosť vykonala analýzu kapitalizovaných nákladov s cieľom odhadnúť presnú výšku, ktorá mala
byť zahrnutá do nákladov alebo zaradená do používania a amortizovaná spolu so súvisiacimi
výnosmi a plánuje zlepšiť vnútorné postupy na zabezpečenie súladu s týmito podmienkami.
Hodnota aktivovaných nákladov nesmie prevýšiť očakávanú sumu budúcich ekonomických prínosov
z výrobku. Spoločnosť účtuje aktiváciu nákladov na vývoj na ťarchu účtu Obstaranie nehmotných
investícií a v prospech účtu Aktivácia nehmotného investičného majetku.

b)

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

c)

Dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou; obstarávacia cena predstavuje cenu, za ktorú
sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom,
poradcom, burzám).
Rozhodujúcu časť dlhodobého finančného majetku CHEMOLAK a. s. tvoria podiely na základnom
imaní ovládaných spoločností. Na vyjadrenie rizika zníženia hodnoty dlhodobého finančného majetku
vytvoril CHEMOLAK a.s. opravné položky.

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

Druh majetku
Softvér
Nehmotné výsledky vývoja
Budovy a stavby
Stroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
Inventár
Drobný hmotný majetok

Životnosť
4 roky
5 rokov
30 - 40 rokov
12 - 15 rokov
4 roky
8 rokov
2 roky

Ročná odpisová
sadzba
25,0 %
20,0 %
2,5 % - 3,33 %
8,33 % - 16,6 %
25,0 %
12,5 %
50,0 %
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Doba životnosti a odpisové metódy sa preverujú každý rok, aby sa zabezpečila konzistentnosť metódy
a doby odpisovania s predpokladaným prínosom ekonomických úžitkov z položiek hmotného majetku.
Položka dlhodobého hmotného majetku sa odúčtuje pri jeho vyradení, alebo keď sa z ďalšieho
používania majetku neočakávajú žiadne budúce ekonomické úžitky. Zisk alebo strata z odúčtovania
majetku, stanovená porovnaním výnosov s účtovnou hodnotou položky, je vykázaná vo výkaze ziskov
a strát v roku, v ktorom sa položka odúčtovala.
Finančný lízing - majetok obstaraný formou finančného lízingu vykazuje spoločnosť ako dlhodobý
majetok v objektívnej hodnote ku dňu obstarania v súlade s IAS 17. Príslušná zodpovednosť nájomcu je
zahrnutá v súvahe ako záväzok z finančného lízingu. Finančné náklady, ktoré predstavujú rozdiel medzi
celkovými záväzkami vyplývajúcimi z lízingu a objektívnou hodnotou nadobudnutého majetku sa účtujú
do výkazu ziskov a strát počas doby trvania lízingu.
Dlhodobý majetok určený na predaj
Dlhodobý majetok a vyraďované skupiny aktív a záväzkov sa klasifikujú ako určené na predaj, keď ich
účtovnú hodnotu možno realizovať skôr predajom než nepretržitým používaním. Táto podmienka sa
považuje za splnenú, len keď je predaj vysoko pravdepodobný, pričom majetok (alebo skupina aktív
a záväzkov určených na predaj) je k dispozícii na okamžitý predaj v stave, v akom sa práve nachádza.
Vedenie sa musí usilovať o realizáciu predaja, o ktorom by sa malo predpokladať, že splní kritériá na
vykázanie skončeného predaja do jedného roka od dátumu takejto klasifikácie.
Dlhodobý majetok (a skupina aktív a záväzkov určených na predaj) určený na predaj sa oceňuje
predchádzajúcou účtovnou hodnotou majetku alebo reálnou hodnotou mínus náklady na predaj, podľa
toho, ktorá je nižšia.
Zníženie hodnoty hmotného a nehmotného majetku
Skupina posúdi ku každému súvahovému dňu účtovnú hodnotu hmotného a nehmotného majetku, aby
určila, či existujú náznaky, že hodnota daného majetku sa znížila. V prípade výskytu takýchto náznakov
sa vypracuje odhad realizovateľnej hodnoty daného majetku, aby sa určil rozsah prípadných strát zo
zníženia jeho hodnoty. Ak realizovateľnú hodnotu individuálnej položky nemožno určiť, skupina určí
realizovateľnú hodnotu jednotky vytvárajúcej peňažné prostriedky, ktorej daný majetok patrí.
Realizovateľná hodnota sa rovná reálnej hodnote zníženej o náklady na predaj alebo použiteľnej hodnote
podľa toho, ktorá je vyššia. Pri posudzovaní použiteľnej hodnoty sa diskontuje odhad budúcich
peňažných tokov na ich súčasnú hodnotu pomocou diskontnej sadzby pred zdanením, ktorá vyjadruje
aktuálne trhové posúdenie časovej hodnoty peňazí a riziká špecifické pre daný majetok.
Ak je odhad realizovateľnej hodnoty majetku (alebo jednotky vytvárajúcej peňažné prostriedky) nižší než
jeho účtovná hodnota, zníži sa účtovná hodnota daného majetku (jednotky vytvárajúcej peňažné
prostriedky) na jeho realizovateľnú hodnotu. Strata zo zníženia hodnoty sa premietne priamo do výkazu
ziskov a strát. V takom prípade sa strata zo zníženia hodnoty posudzuje ako zníženie precenenia.
Ak sa strata zo zníženia hodnoty následne zruší, účtovná hodnota majetku (jednotky vytvárajúcej
peňažné prostriedky) sa zvýši na upravený odhad jeho realizovateľnej hodnoty, ale tak, aby zvýšená
účtovná hodnota neprevýšila účtovnú hodnotu, ktorá by sa určila, keby sa v predchádzajúcich rokoch
nevykázala žiadna strata zo zníženia hodnoty majetku (jednotky vytvárajúcej peňažné prostriedky).
Zrušenie straty zo zníženia hodnoty sa priamo premietne do výkazu ziskov a strát.
Zásoby
Zásoby sa uvádzajú v obstarávacej cene. Obstarávacia cena zahŕňa priamy materiál, prípadné priame
mzdy a súvisiace režijné náklady vynaložené na to, aby zásoby boli na súčasnom mieste a v súčasnom
technickom stave. Obstarávacia cena sa vypočíta pomocou metódy FIFO (prvý do skladu, prvý zo
skladu). Čistá realizačná hodnota predstavuje odhad predajnej ceny zníženej o všetky odhadované
náklady na dokončenie a náklady na marketing, predaj a distribúciu.
Zásoby obstarané kúpou: - nakupovaný materiál a nakupovaný tovar sa oceňujú obstarávacou cenou;
pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO; do vedľajších nákladov vstupuje clo,
prepravné a provízie; vedľajšie náklady sa rozvrhujú ako odchýlka podľa podielu súčtu stavu a prírastku
odchýlky na súčte stavu a prírastku zásob
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - nedokončená výroba, polotovary a výrobky. Oceňujú sa
štandardnými cenami, ktoré sa približujú skutočným nákladom pri bežných podmienkach podnikania.

Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky sa pri prvotnom vykázaní oceňujú reálnou hodnotou a následne sa oceňujú amortizovanými
nákladmi zistenými pomocou metódy efektívnej úrokovej sadzby. Keď existuje objektívny dôkaz
o znížení hodnoty aktíva, príslušné opravné položky na odhadované nevymožiteľné sumy sa premietnu
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do výkazu ziskov a strát. Vykázaná opravná položka sa oceňuje ako rozdiel medzi účtovnou hodnotou
daného aktíva a súčasnou hodnotou odhadu budúcich peňažných tokov diskontovaných platnou
úrokovou sadzbou vypočítanou pri prvotnom ocenení.
Peniaze a peňažné ekvivalenty predstavujú pokladničnú hotovosť, zostatky na bežných účtoch
(netermínované vklady) a ostatné krátkodobé vysokolikvidné investície, ktoré sú priamo zameniteľné
za vopred známu sumu peňažných prostriedkov a pri ktorých nehrozí významná zmena hodnoty.
Vykazujú sa v obstarávacej cene. Peňažné prostriedky zahŕňajú hotovosť a bankové vklady.
Finančné záväzky a vlastné imanie
Finančné záväzky a nástroje vlastného imania, ktoré vydá skupina, sa klasifikujú podľa druhu
uzatvorených zmluvných dohôd a definície finančného záväzku a nástroja vlastného imania. Nástroj
vlastného imania je akákoľvek zmluva, ktorá dokladuje zostávajúci podiel na majetku skupiny po odpočte
všetkých jej záväzkov.
Záväzky z obchodného styku
Záväzky z obchodné styku sa prvotne oceňujú reálnou hodnotou a následne amortizovanými nákladmi
pomocou metódy efektívnej úrokovej sadzby.
Úvery a pôžičky
Úročené bankové úvery, kontokorentné účty a pôžičky sa prvotne oceňujú reálnou hodnotou a následne
amortizovanými nákladmi pomocou metódy efektívnej úrokovej sadzby. Všetky rozdiely medzi výnosmi
(po odpočte nákladov na transakciu) a splatením, resp. umorením úveru, sa vykazujú počas doby
splácania v súlade s účtovnou zásadou skupiny platnou pre náklady na prijaté úvery a pôžičky (pozri
vyššie).
Rezervy
Skupina vykazuje rezervy na súčasné záväzky vyplývajúce z minulých udalostí, ak je pravdepodobné, že
tieto záväzky bude musieť splniť. Rezervy sa oceňujú na základe najlepšieho odhadu vedenia týkajúceho
sa nákladov nevyhnutných na vyrovnanie záväzku k dátumu súvahy. V prípade, že vplyv takéhoto
prepočtu je významný, diskontujú sa na súčasnú hodnotu.
Podmienené záväzky sú možné záväzky, ktoré vyplývajú z minulých udalostí a ich existencia bude
potvrdená tým, že budúca neistá udalosť nastane alebo nie. Sú to napríklad pasívne súdne spory
u ktorých sa dopredu nevie, či ich spoločnosť prehrá a bude musieť znášať určité sankcie, alebo nie.
Devízové transakcie sa evidujú v mene prezentácie, pričom pri čiastke v cudzej mene sa použije
výmenný kurz medzi menou prezentácie a cudzou menou platný v deň transakcie. Kurzové rozdiely zo
zaúčtovania peňažných položiek kurzom, ktorý sa líši od kurzu, v ktorom boli prvotne zaúčtované sa sa
vykazujú v konsolidovanom výkaze ziskov a strát v období, v ktorom vznikli. Peňažné aktíva a pasíva
vyjadrené v cudzej mene sa prepočítajú kurzom platným v súvahový deň. Majetok a záväzky
zahraničných subjektov sa prepočítajú kurzom platným k súvahovému dňu, zatiaľ čo výnosy a náklady sa
prepočítajú váženým priemerným kurzom za účtovné obdobie. Výsledné kurzové rozdiely sa vykazujú
v rezerve na kurzové rozdiely, ktorá je súčasťou vlastného imania.
Vykazovanie výnosov
Výnosy sa vykazujú, ak je pravdepodobné, že do spoločnosti budú plynúť ekonomické úžitky spojené
s transakciou a výška výnosu sa dá spoľahlivo určiť.
Vykázané dane
Daň z príjmov zahŕňa splatnú a odloženú daň.
Splatná daň sa vypočíta na základe zdaniteľného zisku za daný rok. Zdaniteľný zisk sa odlišuje od
zisku, ktorý je vykázaný vo výkaze ziskov a strát, pretože nezahŕňa položky výnosov, resp. nákladov,
ktoré sú zdaniteľné alebo odpočítateľné od základu dane v iných rokoch, ani položky, ktoré nie sú
zdaniteľné, resp. odpočítateľné od základu dane. Záväzok skupiny zo splatnej dane sa vypočíta pomocou
daňových sadzieb platných, resp. uzákonených, do dátumu zostavenia súvahy.
Splatná daň z príjmov sa vypočítava z účtovného zisku v zmysle platných slovenských predpisov vo
výške 19 % po úprave o niektoré položky na daňové účely. Slovenská legislatíva nevyžaduje
predkladanie daňových priznaní z konsolidovaných príjmov.
Odložená daň sa vykáže na základe rozdielov medzi účtovnou hodnotou aktív a záväzkov vykázanou
vo finančných výkazoch a príslušným daňovým základom použitým na výpočet zdaniteľného zisku
a účtuje sa pomocou záväzkovej metódy. Odložené daňové záväzky sa vykazujú všeobecne za všetky
zdaniteľné dočasné rozdiely; odložené daňové pohľadávky sa vykážu, ak je pravdepodobné, že vznikne
zdaniteľný zisk, voči ktorému bude možno uplatniť dočasné rozdiely odpočítateľné od základu dane.
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Odložené daňové záväzky sa vykazujú za zdaniteľné dočasné rozdiely, ktoré vznikajú pri investíciách do
dcérskych spoločností okrem prípadov, keď skupina rozpustenie dočasného rozdielu kontroluje, pričom
je pravdepodobné, že dočasný rozdiel nebude realizovaný v blízkej budúcnosti.
Účtovná hodnota odložených daňových pohľadávok sa posudzuje vždy k súvahovému dňu a znižuje sa,
ak už nie pravdepodobné, že vzniknú zdaniteľné príjmy, ktoré by postačovali na opätovné získanie časti
aktív alebo ich celej výšky.
Odložená daň sa vypočíta pomocou daňových sadzieb, o ktorých sa predpokladá, že budú platné v čase
zúčtovania záväzku, resp. realizácie pohľadávky. Odložená daň sa účtuje na ťarchu alebo v prospech
výkazu ziskov a strát okrem prípadov, keď sa vzťahuje na položky, ktoré sa účtujú priamo do vlastného
imania (na ťarchu alebo v prospech). V takom prípade sa do vlastného imania účtuje aj príslušná
odložená daň.
Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa navzájom zúčtujú, ak existuje právny nárok na zúčtovanie
splatných daňových pohľadávok so splatnými daňovými záväzkami a ak súvisia s daňou z príjmov
vyrubenou tým istým daňovým úradom, pričom skupina má v úmysle zúčtovať svoje splatné daňové
pohľadávky a záväzky na netto báze.
Výpočet zisku na akciu (- vážený priemer zisku prislúchajúceho kmeňovým akcionárom a počtu akcií
v obehu)
Prepočet údajov v cudzích menách na menu EURO
Prepočet sa vykonáva ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (vystavenie zahraničnej faktúry, platba)
kurzom ECB. Kurzové rozdiely vznikajúce v priebehu roka sa podľa charakteru (strata, zisk) zúčtovávajú
do nákladov (výnosov) na účty kurzových strát alebo kurzových ziskov.
K 31. decembru sa majetok a záväzky v cudzej mene prepočítavajú na menu EURO a kurzové rozdiely sa
účtujú nasledovne:
kurzové 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, krátkodobého finančného majetku (pokladňa, bankové účty),
záväzkov, úverov a finančných výpomocí sa účtujú priamo na účty 563 – Kurzové straty, prípadne 663 –
Kurzové zisky.
v súlade so zmenou legislatívy neboli v roku 2009 precenené zálohy na kurz platný k 31.12.2009
Významné účtovné posúdenia a odhady: Pri uplatňovaní účtovných zásad uvedených vyššie vedenie
posúdilo významnosť dopadu na čiastky vykázané v účtovnej závierke. Najdôležitejšie posúdenia sa
týkajú:
a)
enviromentálnej rezervy
b)
vytvorenia zdaniteľného príjmu voči ktorému je možné zaúčtovať odložené daňové pohľadávky
d)
matematicko - poistných odhadov použitých pri výpočte záväzkov

Zdroje neistoty pri odhadoch:
Zostavenie účtovnej závierky podľa IFRS si vyžaduje použitie odhadov a predpokladov, ktoré majú dopad
na čiastky vykazované v účtovnej závierke a v poznámkach k účtovnej závierke. Hoci tieto odhady sú
založené na najlepšom poznaní aktuálnych udalostí a postupov, skutočné výsledky sa môžu od týchto
odhadov líšiť.

Zmeny účtovných zásad
Použité účtovné zásady sú konzistentné s účtovnými zásadami použitými v konsolidovanej účtovnej
závierke zostavenej k 31. decembru 2008, okrem nasledovných:
•

Novela IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky: novelizovaná prezentácia (účinné pre účtovné
obdobia začínajúce 1. januára 2009 alebo neskôr). Hlavnou zmenou je nahradenie výkazu ziskov a
strát výkazom celkového zisku a strát, ktorý bude obsahovať tiež všetky zmeny vlastného imania
netýkajúce sa vlastníkov, napríklad precenenie finančného majetku k dispozícii na predaj.
Alternatívne budú účtovné jednotky môcť prezentovať dva výkazy - samostatný výkaz ziskov a strát
ako doteraz a výkaz celkového zisku a strát. Novela IAS 1 okrem iného zavádza povinnosť
prezentovať počiatočnú súvahu k začiatku minulého účtovného obdobia v prípade, že došlo k zmene
údajov za minulé obdobie z dôvodu reklasifikácie, zmeny účtovných postupov alebo opráv chýb.
Novela nemala dopad na účtovnú závierku.
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•

Novela IAS 23 Náklady na prijaté úvery a pôžičky (účinná pre účtovné obdobia začínajúce od 1.
Januára 2009 alebo neskôr). IAS 23 vyžaduje od účtovnej jednotky kapitalizáciu nákladov na úvery a
pôžičky, ktoré sú priamo priraditeľné k obstaraniu, výstavbe, alebo výrobe majetku spĺňajúceho
kritéria (takého, ktorý vyžaduje významné časové obdobie na uvedenie do užívania alebo predaj)
ako súčasť obstarávacej ceny daného majetku. Možnosť účtovania priamo do nákladov bude
eliminovaná. Novelizovaný štandard sa uplatňuje prospektívne na náklady na prijaté úvery a pôžičky
súvisiace s majetkom spĺňajúcim kritéria, ktorého začiatok kapitalizácie je k alebo po 1. januári
2009. Novela nemala dopad na účtovnú závierku.

•

Novela IAS 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka (účinná pre účtovné obdobia
začínajúce 1. Júla 2009 alebo neskôr). Táto novela vyžaduje, aby sa dopad všetkých transakcií so
subjektmi bez kontrolného vlastníckeho podielu vykazoval vo vlastnom imaní aj v prípade, ak
nedochádza k zmene kontroly. Tieto transakcie už nebudú mať vplyv na goodwill alebo zisky a straty.
Štandard tiež špecifikuje účtovanie v prípade straty kontroly. Akýkoľvek zostávajúci vlastnícky podiel
sa precení na reálnu hodnotu a zisk alebo strata sa vykážu vo výkaze ziskov a strát. Novela nemala
dopad na účtovnú závierku.

•

Novela IAS 32 a Novela IAS 1 Finančné nástroje a záväzky vznikajúce pri likvidácii (účinné
pre účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2009 alebo neskôr). Novely vyžadujú klasifikovať niektoré
finančné nástroje, ktoré spĺňajú definíciu finančného záväzku, ako vlastné imanie. Novela nemala
dopad na účtovnú závierku.

•

Novela IFRS 1 Prvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (účinná
pre účtovné obdobia začínajúce 1. júla 2009 a neskôr). Novela vylepšuje štruktúru štandardu s
úmyslom lepšie sa prispôsobiť budúcim zmenám v štandarde, reorganizuje väčšinu výnimiek a
oslobodenia a presúva ich do príloh. Táto novela ešte nebola schválená EU. Novela nemala dopad na
účtovnú závierku.

•

Novela IFRS 1 a Novela IAS 27 - Obstarávacia cena investície v dcérskej spoločnosti,
spoločnom podniku alebo pridruženej spoločnosti (účinné pre účtovné obdobia začínajúce 1.
januára 2009 alebo neskôr). Novely umožňujú spoločnostiam, ktoré prvýkrát uplatnili IFRS, oceňovať
investície v dcérskych spoločnostiach, spoločných podnikoch alebo pridružených podnikoch v reálnej
hodnote alebo v účtovnej hodnote podľa predchádzajúcich štandardov, pričom takto stanovená suma
sa bude považovať za obstarávaciu cenu v individuálnej účtovnej závierke. Novela tiež vyžaduje, aby
dividendy z nerozdeleného zisku existujúceho pred obstaraním boli zaúčtované do výkazu ziskov a
strát namiesto zníženia investície. Novela nemala dopad na účtovnú závierku.

•

Novela IFRS 2 Platby vo forme alebo na základe vlastných akcií: oprávňujúce podmienky a
zrušenia (účinná pre účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2009 alebo neskôr). Novela vyjasňuje, že
oprávňujúcimi podmienkami na vznik nároku na platby vo forme alebo na základe vlastných akcií sú
iba podmienky služby a podmienky výkonu. Ostatné podmienky pre platby vo forme alebo na základe
vlastných akcií sa nepovažujú za oprávňujúce podmienky. Novela nemala dopad na účtovnú závierku.

•

Novela IFRS 3 Podnikové kombinácie (účinná pre účtovné obdobia začínajúce 1. júla 2009 alebo
neskôr).Novela IFRS 3 umožní účtovnej jednotke zvoliť si spôsob oceňovania vlastníckych podielov
bez kontrolného vplyvu podľa súčasného IFRS 3 (pomerným podielom na identifikovateľnom čistom
majetku nadobúdanej účtovnej jednotky) alebo rovnako ako to stanovuje US GAAP (t.j. v reálnej
hodnote). Novela IFRS 3 poskytuje podrobnejšie inštrukcie k aplikovaniu metódy kúpy v prípade
podnikových kombinácií. Bola zrušená požiadavka, aby sa pri výpočte príslušnej časti goodwillu
oceňovala v jednotlivých krokoch postupnej akvizície každá položka majetku a záväzkov v ich reálnej
hodnote. Namiesto toho sa goodwill k dátumu obstarania ocení vo výške rozdielu medzi reálnou
hodnotou investície držanej ku dňu akvizície, obstarávacej ceny a nadobudnutých čistých aktív.
Náklady súvisiace s akvizíciou sa budú účtovať oddelene od podnikovej kombinácie do nákladov a nie
ako súčasť goodwillu. Nadobúdateľ bude musieť k dátumu akvizície zaúčtovať podmienený záväzok z
obstarania iného podniku. Zmeny hodnoty tohto záväzku po dátume nadobudnutia sa vykážu v
súlade s príslušnými platnými IFRS štandardmi, a nie ako úprava goodwillu. Rozšírila sa požiadavka
na zverejnenia, ktoré sa vyžadujú v súvislosti s podmienenou úhradou. Novelizovaný IFRS 3 sa bude
vzťahovať aj na podnikové kombinácie, ktoré majú podobu svojpomocných družstiev a na podnikové
kombinácie len na základe zmluvného vzťahu. Novela nemala dopad na účtovnú závierku.
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•

Novela IFRS 7 Zlepšenia zverejnení o finančných nástrojoch (účinné pre účtovné obdobia
začínajúce 1. januára 2009 a neskôr). Novela upravuje a doplňuje zverejnenia o ocenení v reálnej
hodnote a riziku likvidity. Novela nemala dopad na účtovnú závierku.

•

IFRS 8 Prevádzkové segmenty (účinný pre účtovné obdobia začínajúce od 1. januára 2009 alebo
neskôr). IFRS 8 nahrádza IAS 14 a zosúlaďuje vykazovanie o segmentoch s americkým štandardom
SFAS 131 Zverejnenia o segmentoch podniku a súvisiace informácie. Nový štandard vyžaduje
„manažérsky prístup",podľa ktorého majú byť informácie o segmentoch prezentované na rovnakom
základe ako pre účely interného vykazovania. Novela nemala dopad na účtovnú závierku.

•

IFRIC 13 Vernostné programy pre zákazníkov (účinný od 1. júla 2008). IFRIC 13 objasňuje, že v
prípadoch, kde sú tovary alebo služby predávané spolu so zákazníckou vernostnou odmenou
(napríklad vernostné body alebo tovar zadarmo), je toto dojednanie viaczložkovým dojednaním a
úhrada splatná od zákazníka sa alokuje medzi jednotlivé zložky transakcie na základe reálnych
hodnôt. Novela nemala dopad na účtovnú závierku.

•

IFRIC 15 - Dohody na výstavbu nehnuteľností (účinný pre účtovné obdobia začínajúce od 1.
januára 2009 alebo neskôr). IFRIC 15 poskytuje usmernenie, či výnosy z výstavby nehnuteľností sú
účtované v súlade s IAS 11 alebo IAS 18 Výnosy. Špecifikuje, že IAS 11 platí keď kupujúci je schopný
špecifikovať hlavné konštrukčné prvky dizajnu nehnuteľnosti pred tým, ako výstavba začala, resp.
počas výstavby. Ak kupujúci má len obmedzenú schopnosť ovplyvniť dizajn, potom je výnos účtovaný
v zmysle IAS 18. Ak je dohoda v rozsahu účinnosti IAS 18, ale kontrola a významné riziká a prínosy z
vlastníctva nehnuteľnosti sa prevádzajú tak ako postupuje výstavba, uplatňuje sa metóda percenta
dokončenia. Novela nemala dopad na účtovnú závierku.

•

IFRIC 16 - Zabezpečenie čistej investície v zahraničnej prevádzke (účinný pre účtovné
obdobia začínajúceod 1. októbra 2008 alebo neskôr). IFRIC 16 stanovuje kritéria pre zabezpečovacie
účtovníctvo, ktoré je aplikované spoločnosťou zabezpečujúcou kurzové riziko z čistej investície v
zahraničnej prevádzke. Poskytuje usmernenie k (a) identifikácii kurzového rizika, ktoré spĺňa
podmienky zabezpečovaného rizika pri zabezpečení čistej investície v zahraničnej prevádzke, (b)
tomu, kde v rámci skupiny, môže byť zabezpečovací nástroj držaný a (c) tomu, ako by spoločnosť
mala stanoviť sumu, ktorú je potrebné reklasifikovať z vlastného imania do nákladov, resp. výnosov
pre zabezpečovací nástroj aj zabezpečovanú položku. Novela nemala dopad na účtovnú závierku.

Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie, ktoré boli vydané, ale nie sú zatiaľ účinné
K dátumu schválenia tejto účtovnej závierky boli vydané, ale nie účinné, nasledovné štandardy a
interpretácie:
•

IFRS 1 Prvé uplatnenie Medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie - Dodatok
vzťahujúci sa k aktívam ropného a plynárenského priemyslu a určovaniu, či zmluva obsahuje lízing
(účinné preúčtovné obdobia začínajúce 1. júla 2010 alebo neskôr; táto úprava zatiaľ nebola
schválená EÚ)

•

IFRS 2 Platby na základe podielov - Dodatok vzťahujúci sa na skupinové transakcie s platbami na
základe podielov vysporiadaných hotovosťou (účinné pre účtovné obdobia začínajúce 1. januára
2010 alebo neskôr; táto úprava zatiaľ nebola schválená EÚ)

•

IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie - Úpravy týkajúce sa podmienok pre
zabezpečené položky (účinné pre účtovné obdobia začínajúce 1. júla 2009 alebo neskôr; tieto úpravy
zatiaľ neboli schválená EÚ)

•

IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie - Úprava týkajúca sa vložených derivátov
pri reklasifikácií finančných nástrojov (účinné pre účtovné obdobia končiace 30. júna 2009 alebo
neskôr; táto úprava zatiaľ nebola schválená EÚ)

•

IFRIC 17 Rozdelenie nepeňažných aktív vlastníkom (účinné pre účtovné obdobia začínajúce 1.
júla 2009 alebo neskôr; táto interpretácia zatiaľ nebola schválená EÚ)

• IFRIC 18 Prevody aktív od zákazníkov (účinné pre účtovné obdobia začínajúce 1. júla 2009 alebo
neskôr; táto interpretácia zatiaľ nebola schválená EÚ)
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Poznámky ku konsolidovaným účtovným výkazom zostaveným v súlade s medzinárodnými
štandardmi pre finančné vykazovanie za rok končiaci 31. decembra 2009

V.

SUBJEKTY KONSOLIDÁCIE

Chemolak Secent, spol. s r. o. Smolenice
V uvedenej spoločnosti má CHEMOLAK a.s., majetkový podiel 100,00 %, čo predstavuje rozhodujúci
vplyv a spoločnosť je predmetom konsolidácie metódou úplnej konsolidácie.
Predmet činnosti:cestná a motorová doprava
CHEMOLAK TRADE, spol. s r. o. Liberec (Česká republika)
V uvedenej spoločnosti má CHEMOLAK a.s., majetkový podiel 76,06 %, čo predstavuje rozhodujúci vplyv
a spoločnosť je predmetom konsolidácie metódou úplnej konsolidácie.
Predmet činnosti: predaj náterových látok.
Pozn.: 23,94 %- ný majetkový podiel v Chemolak Trade vlastní spoločnosť Realchem Praha s.r.o.
REALCHEM PRAHA s.r.o (Česká republika)
V uvedenej spoločnosti má CHEMOLAK a.s., majetkový podiel 100,00 %, čo predstavuje rozhodujúci
vplyv a spoločnosť je predmetom konsolidácie metódou úplnej konsolidácie.
Predmet činnosti: správa a údržba nehnuteľností.

VI.

METÓDY A POSTUPY KONSOLIDÁCIE

Agregovaný hospodársky výsledok, ktorý predstavuje súčet hospodárskych výsledkov spoločností
vstupujúcich do konsolidácie prepočítaných na jednotnú menu – EUR bol k 31.12.2009 vykázaný
v hodnote
-339 845 €. V nasledujúcom texte budú popísané vplyvy jednotlivých konsolidačných
operácií na hospodársky výsledok podľa SAS ako aj vplyvy prevodu na IFRS :

a)

Konsolidácia kapitálu : dopad na hospodársky výsledok: -2 157 €

Pri konsolidácii kapitálu boli vykonané eliminácie:
• eliminácie opravných položiek k finančným investíciám
• eliminácia podielu spoločnosti Realchem Praha na základnom imaní spoločností CHEMOLAK TRADE a
BIOENERGO KOMPLEX, s.r.o. Kolín

b) Konsolidácia pohľadávok a záväzkov v rámci Skupiny s dopadom na hospodársky
výsledok: -204 734 €
Pred samotnou konsolidáciou pohľadávok a záväzkov boli vykonané eliminácie:
•

eliminácia opravných položiek k pohľadávkam s dopadom na konsolidovaný hospodársky
výsledok bežného obdobia hodnotou –231 812 €

•

Tabuľky tvorby opravných položiek pre účely IFRS v EUR:

Opravné položky pre účely IFRS sú tvorené na základe princípu:
•
•
•

hodnota pohľadávok po lehote splatnosti v štruktúre 60 –90 dní: opravné položky 25 % z hodnoty
hodnota pohľadávok po lehote splatnosti v štruktúre 90 –180 dní: opravné položky 50 % z hodnoty
hodnota pohľadávok po lehote splatnosti v štruktúre 180 a viac dní: opravné položky 100 %

10

CHEMOLAK a.s.
Poznámky ku konsolidovaným účtovným výkazom zostaveným v súlade s medzinárodnými
štandardmi pre finančné vykazovanie za rok končiaci 31. decembra 2009

Tabuľky tvorby opravných položiek pre účely IFRS v EUR:
Chemolak a.s.
Veková štruktúra pohľadávok po
LSP
Pohľadávky
Z toho k eliminácii
Z toho v roku 2009
Opravné položky k 31.12.2009
Z toho k eliminácii
Z toho v roku 2009
Opravné položky po eliminácii
Opravné položky SAS
k 31.12.2009
Opravné položky IFRS
k 31.12.2009

1 -60 dní

91 – 180
dní
373 246
389 191
389 191
0
0
0

181 - 360

361-viac

Spolu

927 302
516 287
516 287
0
0
0

61 –90
dní
280 373
173 200
173 200
0
0
0

804 585
816 512
816 512
0
0
0

0

0

0

0

741 410
74 440
0
741 410
74 440
3 173
666 970
666 970

3 126 916
1 969 630
1 895 190
741 410
74 440
0
666 970
666 970

0

26 793

0

0

666 970

693 763

361-viac

Spolu

237 774
0
237 774
237 774
0
237 774
237 774

621 166
0
621 166
237 774
0
237 774
237 774

237 774

459 730

Stav OP k 31.12.2009 pre účely IFRS po eliminácii: 693 763 €
Tvorba OP pre účely v roku 2009: 26 793 €
Dopad na HV 2009: -26 793 €
Chemolak Trade
Veková štruktúra pohľadávok po
LSP
Pohľadávky
Z toho k eliminácii
Pohľadávky po eliminácii
Opravné položky
Z toho k eliminácii
Opravné položky po eliminácii
Opravné položky SAS
k 31.12.2009
Opravné položky IFRS
k 31.12.2009

1 -60 dní
141 927
0
141 927
0
0
0
0

61 –90
dní
20 931
0
20 931
0
0
0
0

0

5 233

91 – 180 181 - 360
dní
7 621
212 913
0
0
7 621
212 913
0
0
0
0
0
0
0
0
3 811

212 913

Stav OP k 31.12.2009 pre účely IFRS po eliminácii: 459 730 €
Tvorba OP pre účely v roku 2009: 221 956 €
Dopad na HV 2009: -221 956 €
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Chemolak Secent
Veková štruktúra pohľadávok po
LSP
Pohľadávky
Z toho k eliminácii
Z toho v roku 2009
Pohľadávky po eliminácii
Opravné položky
Z toho k eliminácii
Z toho v roku 2009
Opravné položky po eliminácii
Opravné položky SAS
k 31.12.2009
Opravné položky IFRS
k 31.12.2009

1 -60 dní
13 783
10 045
10 045
3 738
2 979
0
0
2 979
0

61 –90
dní
788
0
0
788
788
0
0
788
0

91 – 180
dní
298
0
0
298
298
0
0
298
0

0

197

181 - 360 361-viac

Spolu

4 065
0
0
4 065
4 065
0
0
4 065
0

11 468
0
0
11 468
11 468
0
0
11 468
11 468

30 402
10 045
10 045
20 357
19 598
0
0
19 598
11 468

149

4 065

11 468

15 879

91 – 180
dní
0
0
0
0
0
0
0
0
0

181 360
0
0
0
0
0
0
0
0
0

361-viac

Spolu

14 783
0
0
14 783
0
0
0
0
0

61 –90
dní
0
0
0
0
0
0
0
0
0

68 006
0
0
68 006
68 006
0
0
68 006
68 006

82 789
0
0
82 789
68 006
0
0
68 006
68 006

0

0

0

0

68 006

68 006

Stav OP k 31.12.2009 pre účely SAS k 31.12.2009: 19 598 €
Stav OP k 31.12.2009 pre účely IFRS po eliminácii: 15 879 €
Tvorba OP pre účely IFRS v roku 2009: 4 411 €
Zúčtovanie OP pre účely IFRS: 8 130 €
Dopad na HV 2009: 3 719 €
Realchem
Veková štruktúra pohľadávok po
LSP
Pohľadávky
Z toho k eliminácii
Z toho k eliminácii v roku 2009
Pohľadávky po eliminácii
Opravné položky
Z toho k eliminácii
Z toho v roku 2009
Opravné položky po eliminácii
Opravné položky SAS
k 31.12.2009
Opravné položky IFRS
k 31.12.2009

1 -60 dní

Stav OP k 31.12.2009 pre účely IFRS po eliminácii: 68 006 €
Tvorba OP pre účely v roku 2009: 0
Dopad na HV 2009: 0
Konsolidačnými operáciami sa zmenila hodnota pohľadávok z obchodného styku agregovanej súvahy
nasledovne:
•
zvýšila sa o hodnotu eliminovaných opravných položiek vytvorených v minulých rokoch v hodnote
71 267 € súvzťažne s rastom HV minulých rokov
•
zvýšlia sa o hodnotu eliminovaných opravných položiek v roku 2009 pre účely IFRS v hodnote
13 218 € súvzťažne s rastom HV bežného roka
•
znížila sa o hodnotu tvorby opravných položiek na účely IFRS 245 030 € súvzťažne s poklesom HV
bežného roka
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•

úprava nepravých rozdielov s dopadom na konsolidovaný hospodársky výsledok bežného
obdobia hodnotou 27 028 €

Pred samotnou konsolidáciou roka 2009 bola zopakovaná konsolidácia minulých rokov s dopadom na
hospodársky výsledok v hodnote 48 021 € súvzťažne s poklesom hospodárskeho výsledku minulých
rokov.
Chemolak a.s. eviduje k 31.12.2009 pohľadávky voči spoločnostiam v konsolidačnom poli v hodnote
3 322 693 € a záväzky v hodnote 14 094 €. Naproti tomu spoločnosti v konsolidačnom poli vo svojich
súvahách uznávajú záväzky voči Chemolak a.s. prepočítane na kurz platný k 31.12.2009 v hodnote
3 301 750 € a pohľadávky v hodnote 14 094 €. Rozdiel v hodnote 20 943 € je nepravý konsolidačný
rozdiel
zúčtuje sa ako pokles hospodárskeho výsledku bežného obdobia súvzťažne s poklesom
pohľadávok agregovanej súvahy.
Po týchto úpravách bolo možné vykonať konsolidáciu navzájom odsúhlasených pohľadávok a záväzkov k
31. decembru 2009. Spoločnosti z konsolidačného poľa navzájom odsúhlasili vzájomné pohľadávky
a záväzky v hodnote 3 287 656 € Sk. O túto hodnotu sa znížili položky majetku – pohľadávok a cudzích
zdrojov – záväzkov.
c) Konsolidácia
hospodárskeho
výsledku
obsiahnutého
konsolidovaný hospodársky výsledok: 70 955 €.

v aktívach

s dopadom

na

V rámci konsolidácie hospodárskeho výsledku obsiahnutého v aktívach sa eliminoval hospodársky
výsledok vykázaný v zásobách tovaru Spoločnosti a na skladoch ovládaných spoločností. Hospodársky
výsledok bol vykázaný ako súčin priemernej miery zisku a zásob tovaru v jednotlivých ovládaných
spoločnostiach.
Pred samotnou konsolidáciou roka 2009 bola zopakovaná konsolidácia minulých rokov s dopadom na
hospodársky výsledok 311 458 €. Táto hodnota bola zúčtovaná ako nárast hospodárskeho výsledku
bežného roka so súvzťažným zápisom s hospodárskym výsledkom minulých rokov. Konsolidačné
operácie v roku 2009 v hodnote 240 503 € zase ovplyvňovali konsolidovaný hospodársky výsledok
opačne; znižovali jeho hodnotu. Rozdiel medzi týmito hodnotami je 70 955 €. O túto hodnotu narástol
po konsolidácii hospodárskeho výsledku obsiahnutého v aktívach konsolidovaný hospodársky výsledok.

d)

Konsolidácia obratu a ostatných výnosov a nákladov bez dopadu na konsolidovaný
hospodársky výsledok.

Pod konsolidáciou obratu a ostatných nákladov a výnosov sa rozumie eliminácia všetkých nákladových
a výnosových položiek, ktoré vznikli z transakcií medzi podnikmi zahrňovanými do konsolidačného poľa.
Predmetom konsolidácie boli výnosy a náklady v hodnote 1 772 168 € Sk.

Účet

CHEMOLAK a.s.

CHEMOLAK

CHEMOLAK

Trade

Secent

Spolu

0

0

1 448 675

0

1 448 675

511- 518

234 616

0

44 342

7 089

286 047

541- 542

37 446

0

0

37 446

561- 579

0

0

0

0

0

272 062

0

1 493 017

7 089

1 772 168

CHEMOLAK

CHEMOLAK

504

Spolu

Účet

Realchem

CHEMOLAK a.s

Realchem

Trade

Secent

Spolu

601

1 448 675

0

0

0

1 448 675

602

51 431

0

2 208

232 408

286 047

604

0

0

0

0

0

641- 642

0

0

37 446

0

37 446

661- 679

0

0

0

0

0

1 500 106

0

39 654

232 408

1 772 168

Spolu
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Rekapitulácia:
Agregovaný hospodársky výsledok: -339 846 €
Konsolidačné úpravy podľa SAS: -135 936 €
•
Konsolidácia kapitálu : dopad na hospodársky výsledok: -2 157 €
•
Konsolidácia pohľadávok a záväzkov s dopadom na hospodársky výsledok: -204 734 €
•
Konsolidácia hospodárskeho výsledku obsiahnutého v aktívach s dopadom na konsolidovaný
hospodársky výsledok: 70 955 €
•
Konsolidácia obratu a ostatných výnosov a nákladov:0
Po týchto úpravách konsolidovaný hospodársky výsledok
podľa SAS vykazuje hodnotu
-475 782 €

VII. ÚPRAVY KONSOLIDOVANÝCH VÝKAZOV NA PODMIENKY IFRS:
1.

Doúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z opravných položiek pre účely IFRS: -13 840 €

2.

Úprava hodnoty dlhodobého hmotného majetku o zostatkovú hodnotu drobného majetku v hodnote
od 33 € do 996 € s dopadom na konsolidovaný hospodárky výsledok: -4 148 €

3.

Úprava hodnoty dlhodobého hmotného majetku precenením na reálnu hodnotu s dopadom
na konsolidovaný hospodárky výsledok: -86 207 €

4.

Zaradenie majetku obstaraného na leasing v období do 1.1.2004 do majetku a.s. s dopadom na
konsolidovaný hospodárky výsledok - odkonsolidovanie: -10 323 €

5.

Diskont dlhodobých rezerv s dopadom na konsolidovaný hospodárky výsledok- odkonsolidovanie:
-56 396 €

6.

Diskont dlhodobých úverov s dopadom na konsolidovaný hospodárky výsledok: + 12 467 €

Celkove sa úpravami na podmienky IFRS znížil konsolidovaný hospodársky výsledok zostavený
podľa SAS vykázaný v hodnote –475 782 € o hodnotu o 158 447 € a dosiahol
hodnotu –634 229 €
K jednotlivým položkám aktív a pasív konsolidovaných spoločností neboli zistené tiché rezervy a tiché
zaťaženia.
Zloženie podielov iných účtovných jednotiek k 31. decembru 2009 a 2008:

Spoločnosť
Chemolak Mukačevo – podielnik
p. Rudnickij – fyzická osoba
Spolu

31. december 2009
výkaz
%
Súvaha
ziskov
a strát
9,00
0
0
x

0

0

31. december 2008
%

súvaha

Výkaz ziskov
a strát

9,00

0

0

x

0

0

Z dôvodu, že spoločnosť CHEMOLAK Mukačevo nebola v roku 2009 zahrnutá do konsolidácie je hodnota
Podielov iných účtovných jednotiek rovná nule.
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Informácia o výške vlastného imania, základného imania a hospodárskeho výsledku subjektov vstupujúcich do konsolidácie.

Spoločnosť

CHEMOLAK a.s.
CHEMOLAK TRADE, spol. s.r.o.
Chemolak Secent, s.r.o
REALCHEM s.r.o.

Sídlo

SMOLENICE
LIBEREC
SMOLENICE
PRAHA

Výška
Podiel
základného CHEMOLAK
imania v
a.s. na zákl.
EUR
imaní v %
2009
2009
16 650 734
7 636 302
76,06
99 582
100,00
2 234 781
100,00

Vlastné imanie EUR
2009
27 138 923
271 433
(58 913)
1 968 495

2008
18 835 537
107 594
(64 960)
1 805 201

Hospodársky výsledok
v EUR
2009
35 059
(300 961)
6 041
(79 984)

2008
268 998
(664 206)
37 410
(59 318)
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VIII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE KU KONSOLIDOVANEJ SÚVAHE
1. Dlhodobý nehmotný majetok

Zriaďovacie
náklady
Obstarávacia cena k 1. 1. 2009
Prírastky,úbytky.likvidácia
Obstarávacia cena
k 31. 12. 2009
Oprávky k 1. 1. 2009
Prírastky, odpis
Oprávky k 31. 12. 2009
Zostatková cena k 1. 1. 2009
Zostatková cena k 31.12. 2009

Aktivované
náklady na
vývoj

0
0

3 345 411
0

0
0
0
0
0
0

3 345 411
(2 476 992)
(305 974)
(2 782 966)
868 419
562 445

1 065 525
0

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok
67 118
-5 026

Obstarávaný
dlhodobý
nehmotný
majetok
490 241
145 981

1 065 525
(1 065 525)
0
(1 065 525)
0
0

62 092
(67 118)
5 026
62 092
0
0

636 222
0
0
0
490 241
636 222

Oceniteľné
práva

Softvér
1 627 503
3 969
1 631 472
(1 624 615)
(198)
(1 624 813)
2 888
6 659

Poskytnuté
preddavky

Celkom

0
0

6 595 798
144 924

0
0
0
0
0
0

6 740 722
(5 340 250)
(301 146)
(5 535 396)
1 361 548
1 205 326

2. Pozemky, budovy a zariadenia

986 868
3 374

19 514 506
(191 302)

Samostatné
hnuteľné
veci a súbory
hnuteľných
vecí
29 430 193
(5 797 073)

990 242
0
0
0
986 868
990 242

19 323 204
(9 309 452)
(239 492)
(9 548 944)
10 205 054
9 774 260

23 633 120
(26 745 394)
5 276 571
(21 468 823)
2 684 799
2 164 297

Pozemky

Obstarávacia cena k 1.1.2009
Prírastky,úbytky.likvidácia
Obstarávacia
cena
k 31. 12. 2009
Oprávky k 1.1.2009
Prírastky, odpis
Oprávky k 31.12.2009
Zostatková cena k 1.1.2009
Zostatková cena k 31.12.2009

Stavby

Ostatný
dlhodobý
hmotný majetok

Obstarávaný
dlhodobý
hmotný
majetok

Poskytnuté
preddavky na
DHM

Celkom

3 552
0

537 885
101 735

41 924
(39 680)

50 514 928
(5 922 945)

3 552
0
0
0
3 552
3 552

639 620
0
0
0
537 885
639 620

2 244
0
0
0
41 924
2 244

44 591 983
(36 054 845)
5 037 078
(31 017 767)
14 460 083
13 574 215
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Súčasťou tejto skupiny majetku sú aj:
a) Úprava hodnoty časti majetku na reálnu cenu.
Jednou z požiadaviek IFRS je vyjadriť hodnotu majetku tak aby sa jeho účtovná hodnota maximálne
približovala k jeho reálnej úžitkovej hodnote. Pri prvej prezentácii na IFRS bolov súlade s IFRS 1
umožnené spoločnostiam nanovo posúdiť predpokladanú dobu životnosti používaného majetku a
následne zmeniť jeho dobu odpisovania ak sa táto významne líši od očakávanej doby životnosti
majetku.
V našom prípade sme prehodnotili skupinu
majetku – Samostatné hnuteľné veci k termínu
31.12.2003. Majetku s kratšou dobou životnosti sme túto predĺžili na 12 rokov, ktorú považujeme za
optimálnu na dosahovanie príjmov. Touto selekciou sa vytvoril zoznam majetku, v obstarávacej cene
5 424 956 € . Precenením majetku sa zmenili aj odpisy a zostatková hodnota majetku. V roku 2009 sa
zostatková hodnota tohto majetku zvýšila o 136 789 €. O túto sumu bol zvýšený dlhodobý majetok
v položke Pozemky, budovy a zariadenia súvzťažne s položkami vlastného imania a adekvátne boli
upravené aj odpisy vo výkaze ziskov a strát.
c) Zvýšenie hodnoty majetku z titulu reklasifikácie drobného hmotného majetku a lízingov.
IFRS vyžadujú aby v rámci majetkovej štruktúry bol vykázaný aj drobný hmotný majetok v jednotlivej
hodnote od 33 € do 1 700 € Tento druh majetku sa v SAS eviduje iba na podsúvahových účtoch.
V rámci konsolidácie skupiny CHEMOLAK bol z uvedeného titulu titulov vykázaný rast dlhodobého
majetku v celkovej hodnote 35 285 €.

3. Investície do nehnuteľností a pridružených spoločností

Podielové CP a podiely v ovládanej osobe
1 820 686
8 940
0
1 829 626

K 1.1.2009
Prírastky
Úbytky
K 31.12. 2009

4. Investície na predaj
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
K 1. 1 2009
Prírastky
Úbytky
K 31. 12 2009

7 980
0
0
7 980

Finančná investícia CHEMOLAK a.s. - akcie OTP a.s. Bratislava v hodnote 7 980 EUR
5. Zásoby
Zásoby pozostávajú z nasledujúcich položiek:

Druh zásob
Suroviny a materiál brutto
Opravné položky k surovinám a materiálu
Suroviny a materiál netto
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
Výrobky brutto
Opravné položky k výrobkom
Výrobky netto
Zvieratá
Tovar brutto
Opravné položky k tovaru
Tovar netto
Zásoby spolu

Stav
k 31. 12.
2009
2 176 700
(18 926)
2 157 774
229 167
2 058 351
(46 437)
2 011 914
339
1 731 283
0
1 731 283
6 130 477

Stav
k 31. 12.
2008
3 289 179
0
3 289 179
366 693
2 533 387
0
2 533 387
332
1 932 052
-16 597
1 915 455
8 105 046
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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 100 702 267 EUR a ročné poistné predstavuje 93 335 EUR. Poistné sa platí
štvrťročne sumou 23 334 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 24 895 439 EUR a ročné poistné predstavuje 25 892 EUR. Poistné sa platí štvrťročne sumou
6 473 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 663 878 EUR. Ročné
poistné je 8 199 EUR.
•
poistenie majetku počas prepravy na obdobie jedného roka. Poistné je 825 EUR
•
poistenie strojov a zariadení. Poistná suma je 75 585 EUR a ročné poistenie 491 EUR
6. Obchodné a ostatné pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku brutto
Opravné položky k pohľadávkam z obchodného
styku
Pohľadávky z obchodného styku netto
Iné pohľadávky
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
Krátkodobé pohľadávky netto

k 31.12.2009
4 061 005

k 31.12.2008
6 725 520

(1 237 378)
2 823 627
24 667
61 707
2 773
2 912 774

( 2 808 405)
3 917 115
61 717
57 626
3 754
4 040 212

Výška pohľadávok krytých záložným právom
Skupina zabezpečovala v roku 2009 úvery mesačným obratom pohľadávok nasledovne:
Tatrabanka:
ČSOB:
DEXIA banka:

interval 1 000 000 EUR – 1 650 000 EUR
priemer mesačne 1 033 617 EUR
23,29%; priemer mesačne 330 023 EUR

Spôsob a výška poistenia pohľadávok
Skupina využíva systém poistenia pohľadávok. Má uzatvorené dve zmluvy na poistenie pohľadávok:

Poistenie pohľadávok z dodávateľských úverov
Predmet poistenia

Poistná suma

Poistenie pohľadávok
úverov do 13.6.2009

z dodávateľských

Poistenie pohľadávok
úverov od 13.6.2009

z dodávateľských

Poistené pohľadávky spolu

Poistné

13 277 568

0,0125 %

9 000 000

0,22%
x

Názov a sídlo
poisťovne
Česká poisťovňa
Slovensko
Coface Austria
Kreditversicherung
AG
X
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Poistné sa platí mesačne.
Poistenie krátkodobého rizika u vybraných zahraničných odberateľov
Odberateľ
AOC, USA
Punch Metals SA, Belgicko
Fischer, Rakúsko
CORTERX Chemicals,Poľsko
Henelit, Maďarsko
Lakmont, Poľsko
Fabryka Sniezka, Poľsko
Centrolak, Poľsko
GOŠA, Srbsko a Čierna Hora
Poistené pohľadávky spolu

Poistná suma
1 200 000
25 000
12 000
100 000
40 000
8 000
300 000
10 000
50 000
1 745 000

Poistné
0,15%
0,15%
0,15%
0,22%
0,22%
0,22%
0,22%
0,22%
0,08 %
X

Názov a sídlo
poisťovne
Exim banka
Exim banka
Exim banka
Exim banka
Exim banka
Exim banka
Exim banka
Exim banka
Exim banka
X

Poistné sa platí mesačne.

7. Daňové pohľadávky
K 31.12.2009
Preddavky na daň z príjmov

0

K 31.12.2008
5 054

K 31.12.2009
756 448
42 262
714 186

K 31.12.2008
582 805
10 845
571 960

8. Peniaze a peňažné ekvivalenty

Peniaze a peňažné ekvivalenty, z toho
Peniaze
Účty v bankách

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY
9. Vlastné imanie

Základné imanie
Rezervné fondy
Nerozdelený zisk
z toho zisk bežného roka
Kurzové rozdiely
Konečný stav k 31. decembru

K 31.12.2009
16 650 734
1 202 489
(1 715 127)
(634 229)
(225 210)
15 912 503

K 31.12.2008
16 650 734
1 042 331
(1 046 223)
968 106
(132 809)
16 514 032
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10. Dlhodobé pôžičky – úvery
K 31.12.2009 skupina evidovala nasledovné dlhodobé úvery

Druh úveru

Banka

Strednodobý investičný
SZRB
Úvery
a výpomoci
X
spolu

Mena
Sk
x

Suma
v EUR
29 508
29 508

Úroková
sadzba v %
1,71
1,71

Splatnosť
21.4.2011
x

Diskont
673
673

Stav k 31. 12.
2008 po
diskonte
30 181
30 181

Strednodobý investičný úver v hodnote 29 508 € bol k 31.12.2009 diskontovaný na reálnu hodnotu, ktorá je pri priemernej úrokovej
sadzbe 1,71 % p.a. k 31.12.2008 vyššia o 67 € ako účtovná hodnota. Uvedená suma bola v súvahe zúčtovaná ako nárast záväzkov
súvsťažne s poklesom vlastného imania a vo výkaze ziskov a strát ako nárast finančných nákladov súvsťažne s poklesom
hospodárskeho výsledku.
K 31.12.2008 skupina evidovala nasledovné dlhodobé úvery

Druh úveru

Banka

Strednodobý investičný
SZRB
Úvery
a výpomoci
X
spolu

Mena
Sk
x

Suma
v EUR
118 303
118 303

Úroková
sadzba v %
5,62
5,62

Splatnosť
21.4.2011
x

Diskont
16 066
16 066

Stav k 31. 12.
2008 po
diskonte
134 369
134 369

Strednodobý investičný úver v hodnote 118 303 € bol k 31.12.2008 diskontovaný na reálnu hodnotu, ktorá je pri priemernej
úrokovej sadzbe 5,22 % p.a. k 31.12.2008 vyššia o 16 066 € ako účtovná hodnota. Uvedená suma bola v súvahe zúčtovaná ako
nárast záväzkov súvsťažne s poklesom vlastného imania a vo výkaze ziskov a strát ako nárast finančných nákladov súvsťažne
s poklesom hospodárskeho výsledku.
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11. Dlhodobé rezervy
Druh rezervy
Rezerva
na
monitorovanie
skládky odpadov *
Rezerva na odchodné
Dlhodobé rezervy spolu

Stav
k 1. 1. 2009

Zrušenie
Stav
v priebehu roka k 31. 12. 2009

Tvorba

50 256

0

50 256

0

93 275

0

28 339

64 938

143 531

0

78 595

64 938

Rezerva na monitorovanie skládky odpadov
V zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch § 22 je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný vytvárať počas
prevádzky skládky odpadov účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie skládky
odpadov a na monitorovanie po jej uzavretí. Skutočné výdavky na sanáciu skládky odpadov k 31.12.2008
boli 65 956 €. Hodnota rezervy je diskontovaná s použitím 5 % faktora súčasnej hodnoty na obdobie 1 roka
(0,95238) na hodnotu 50 256 €.
Podklady k rezerve pripravuje odbor životného prostredia. Na základe odhadov očakávame tvorbu rezervy
na tento účel cca do roku 2009. V roku 2010 by sa rezerva mala vyčerpať, z uvedeného dôvodu nastala
v roku 2009 jej reklasifikácia medzi krátkodobé rezervy.
•

Rezerva na odchodné

Podľa kolektívnej zmluvy na rok 2009 je skupina 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 2009 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 a s použitím úrokových sadzieb štátnych obligácií,
ktorých lehota splatnosti sa blíži splatnosti príslušného záväzku.
Diskontná sadzba v roku 2009 a v ďalších rokoch je stanovená na 5 % p.a.. Budúci nárast miezd v roku 2009
a v ďalších rokoch sa predpokladá 2 % p.a..
12. Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka:

Dočasný rozdiel
Opravná položka
k pohľadávkam
Doúčtovanie OP - IFRS
Rezerva na odchodné
Rozdiel
daňovej
a účtovnej
zostatkovej hodnoty dlhodobého
majetku
Konsolidácia medzivýsledku
Úprava
hodnoty
dlhodobého
hmotného majetku o zostatkovú
hodnotu drobného majetku
Úprava
hodnoty
dlhodobého
hmotného majetku precenením
na reálnu hodnotu
Zaradenie majetku obstaraného
na leasing v období do 1.1.2004
do majetku a.s.
Diskont dlhodobých rezerv
Diskont dlhodobých úverov
Spolu / + pohľadávka /
Spolu / - záväzok /
Celkom súvaha r.101

Hodnota
Odložená
dočasného
daň
rozdielu
k 31.12.2009
k 31.12.2009
324 204
61 599
196 024
37 245

Hodnota
dočasného
rozdielu
k 31.12.2008
385 226
268 953

Odložená
daň
k 31.12.2008
73 193
51 101

68 576
-3 091 269

13 029
-587 341

98 501
–2 748 696

18 715
-522 252

296 917

56 414

384 518

73 058

-35 285

-6 704

-40 364

-7 669

-136 789

-25 990

- 243 179

-46 204

0

0

-12 547

-2 384

0
673

0
128

-50 322
16 066

-9 561
3 053

886 394
- 3 263 343
- 2 376 949

168 415
-620 035
-451 620

1 153 264
-3 095 108
-1 941 844

219 120
-588 071
-368 950
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13. Dlhodobé záväzky z finančního leasingu:
•

dlhodobé záväzky

Predmet leasingu
Dávkovací stroj QO-50
Dávkovací stroj QO-50
Dávkovací stroj QO-50
Dávkovací stroj QO-50
Dávkovací stroj QO-50
Dávkovací stroj QO-50
Dávkovací stroj QO-50
Ručný dávkovač pigmentovQC – 16 F
Ručný dávkovač pigmentovQC – 16 F
Ručný dávkovač pigmentovQC – 16 F
Škoda Octavia Combi TT 371 CR
BMW 520d TT 332 – CP
Škoda Fabia Combi TT 736 CO
VW Passat TT 980 CN
Škoda Octavia TT 968 CN
Škoda Fabia TT 093 CH
Škoda Octavia TT 005 DA
Škoda Fabia TT 334 CP
Škoda Octavia TT 114 CR
Škoda Octavia TT 751 CR
Škoda Fabia TT 486CZ
Citroen Berlingo TT 364 DJ
Citroen Berlingo TT 365 DJ
Citroen Berlingo TT 366 DJ
Citroen Berlingo TT 367 DJ
Citroen Berlingo TT 269 DN
Citroen Berlingo TT 019 DO
Citroen Berlingo TT 024 DO
VW Passat TT 268 EA**
Spolu

2009

2008
0
0
0
0
0
0
0
114
114
114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 139
979
979
1 139
2 980
3 335
3 335
11 719
25 947

664
664
664
664
664
664
664
1 261
1 261
1 261
0
1 892
0
0
0
0
1 992
0
0
0
697
4 979
4 083
4 083
4 979
6 473
6 772
6 772
0
51 153

Splatnosť
07/2010
07/2010
07/2010
07/2010
07/2010
07/2010
07/2010
01/2011
01/2011
01/2011
04/2009
02/2010
01/2009
12/2008
12/2008
02/2008
04/2010
03/2009
03/2009
04/2009
02/2010
03/2011
02/2011
02/2011
03/2011
07/2011
08/2011
08/2011
02/2012

** postúpený leasing
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14. Ostatné neobežné záväzky - záväzky zo sociálneho fondu

Text
Stav sociálneho fondu k 1. januáru
Tvorba z povinného prídelu z nákladov
Tvorba ďalším prídelom zo zisku
Tvorba prídelom z ostatných fondov
Tvorba z prijatých darov, dotácií, príspevkov
Splácanie pôžičiek
Ostatná tvorba
Tvorba spolu
Čerpanie príspevkov na závodné stravovanie a regeneráciu
pracovnej sily
Čerpanie na sociálne výpomoci zamestnancom, príspevok na
dopravu do zamestnania a dôchodkové pripoistenie
Čerpanie na realizáciu podnikovej sociálnej politiky
Ostatné čerpanie
Čerpanie spolu
Stav sociálneho fondu k 31. decembru

2009
31 893
20 421
20 421

2008
38 450
22 447
22 447

13 659
-

24 412

6 018
19 677
32 637

1 803
2 656
133
29 004
31 893

15. Obchodné a ostatné záväzky

Záväzky z obchodného styku,
z toho nevyfaktúrované dodávky
Záväzky voči spoločníkom a združeniu ( vrátené dividendy)
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia
Iné záväzky
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období
Spolu

k 31.12.2009

k 31.12.2008

1 636 892
13 212
44 715
191 636
132 610
39 337
47 561
32 998
2 125 749

2 256 294
2 755
44 745
209 493
142 563
74 484
69 507
95 897
2 892 983

16. Daňové záväzky a dotácie

Daňové závazky a dotácie

k 31.12. 2009
92 660

k 31.12. 2008
0
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17. Krátkodobé úvery a pôžičky:

Údaje o krátkodobých bankových úveroch a výpomociach k 31.12.2009: 7 451 833 €

Druh úveru

Banka

Mena

Splátkový
Kontokorentný
Kontokorentný
Kontokorentný
Splátkový
Kontokorentný
Splátkový
Strednodobý investičný –
krátkodobá časť
Úvery a výpomoci spolu

Dexia
Dexia
Dexia
Tatra banka
Tatra banka
ČSOB
ČSOB
SZRB
x

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
X

Hodnota
poskytnutých
Stav k 31. 12. 2009
úverov
1 742 000
1 742 000
165 970
0
494 000
0
2 921 065
0
1 000 000
1 000 000
5 000 000
832 951
3 000 000
3 000 000
88 515
88 515
14 245 580

6 663 466

Zaťaženosť krátkodobými úvermi predstavuje k 31.12.2009 hodnotu 6 663 466 €. Hodnota poskytnutých
krátkodobých úverov je 14 245 580 €, avšak kontokorentné úvery z ČSOB, Tatrabanky a Dexiabanky
neboli čerpané v plnej výške.
Krátkodobé finančné výpomoci: 788 367 €
V rámci krátkodobých finančných výpomocí je zúčtovaná pôžička spoločnosti Realchem Praha, s.r.o. vo
výške 798 788 € spoločnosti Druhá strategická a.s. Bratislava.

Údaje o krátkodobých bankových úveroch a výpomociach k 31.12.2008: 9 983 928 €

Druh úveru

Banka

Mena

Splátkový
Kontokorentný
Kontokorentný
Splátkový
Kontokorentný
Krátkodobý
Kontokorentný
Kontokorentný
Kontokorentný
Strednodobý investičný –
krátkodobá časť
Úvery a výpomoci spolu

Dexia
Dexia
Dexia
Tatra banka
Tatra banka
Eximbanka SR
Istrobanka
Istrobanka
Istrobanka
SZRB
x

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
X

Hodnota
poskytnutých
úverov
1 742 000
165 970
494 000
2 150 000
2 921 065
1 659 696
995 818
995 818
829 848
264 852
12 219 067

Stav k 31. 12. 2008
1 742
131
27
2 150
388
1 659
995
995
829
264

000
015
962
000
131
696
818
818
848
852

9 185 140

Zaťaženosť krátkodobými úvermi predstavuje k 31.12.2008 hodnotu 9 195 561 €. Hodnota poskytnutých
krátkodobých úverov je 12 229 488 €, avšak kontokorentné úvery z Istrobanky, Tatrabanky a Dexiabanky
neboli čerpané v plnej výške.
Krátkodobé finančné výpomoci: 798 788 €
V rámci krátkodobých finančných výpomocí je zúčtovaná pôžička spoločnosti Realchem Praha, s.r.o. vo
výške 798 788 € spoločnosti Druhá strategická a.s. Bratislava.
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18. Krátkodobá časť záväzkov z finančného leasingu
•

krátkodobé záväzky

Predmet leasingu

2009

Dávkovací stroj QO-50
Dávkovací stroj QO-50
Dávkovací stroj QO-50
Dávkovací stroj QO-50
Dávkovací stroj QO-50
Dávkovací stroj QO-50
Dávkovací stroj QO-50
Ručný dávkovač pigmentov QC – 16 F
Ručný dávkovač pigmentovQC – 16 F
Ručný dávkovač pigmentovQC – 16 F
Škoda Octavia Combi TT 371 CR
BMW 520d TT 332 - CP
Škoda Fabia Combi TT 736 CO
VW Passat TT 980 CN
Škoda Octavia TT 968 CN
Škoda Fabia TT 093 CH
Škoda Octavia TT 005 DA
Škoda Fabia TT 334 CP
Škoda Octavia TT 114 CR
Škoda Octavia TT 751 CR
Škoda Fabia TT 486CZ
Citroen Berlingo TT 364 DJ
Citroen Berlingo TT 365 DJ
Citroen Berlingo TT 366 DJ
Citroen Berlingo TT 367 DJ
Citroen Berlingo TT 269 DN
Citroen Berlingo TT 019 DO
Citroen Berlingo TT 024 DO
VW Passat TT 268 EA**
Spolu

2008
701
701
701
701
701
701
701
1051
1051
1051
0
1 488
0
0
0
0
1 212
0
0
0
562
4 144
3 240
3 240
4 144
3 735
3 710
3 710
9 225
46 470

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
8

163
163
163
163
163
163
163
160
160
160
193
269
355
0
0
0
4 750
558
1 619
2 213
3 131
4 224
3 500
3 500
4 223
4 070
4 076
4 076
0
62 378

Splatnosť
07/2010
07/2010
07/2010
07/2010
07/2010
07/2010
07/2010
01/2011
01/2011
01/2011
04/2009
02/2010
01/2009
12/2008
12/2008
02/2008
04/2010
03/2009
03/2009
04/2009
02/2010
03/2011
02/2011
02/2011
03/2011
07/2011
08/2011
08/2011
02/2012

** postúpený leasing

19. Krátkodobé rezervy

Rezerva na monitorovanie
skládky odpadov *
Krátkodobé rezervy na nevyčerpanú RD, prémie a hmotnú
zainterosovanosť
Krátkodobé rezervy spolu

31.12.2009
68 268

31.12.2008
0

113 657

200 226

181 925

200 226

* Rezerva na monitorovanie skládky odpadov
V zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch § 22 je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný vytvárať počas
prevádzky skládky odpadov účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie skládky
odpadov a na monitorovanie po jej uzavretí. Skutočné výdavky na sanáciu skládky odpadov k 31.12.2008
boli 65 956 €. Hodnota rezervy je diskontovaná s použitím 5 % faktora súčasnej hodnoty na obdobie 1 roka
(0,95238) na hodnotu 50 256 €. V roku 2009 vzhľadom na reklasifikáciu rezervy na krátkodobú už nebola
rezerva a na monitorovanie skládky odpadov diskontovaná a v priebehu roka bola k zostatku z roka 2008
v hodnote 65 956 € pripočítaná tvorba v hodnote 3 486 € a odrátané čerpanie v hodnote 1 162 € a k
31.12.2009 rezerva vykazovala hodnotu 68 268 €.
Podklady k rezerve pripravuje odbor životného prostredia. Na základe odhadov očakávame tvorbu rezervy
na tento účel cca do roku 2009. V roku 2010 by sa rezerva mala vyčerpať, z uvedeného dôvodu nastala
v roku 2009 jej reklasifikácia medzi krátkodobé rezervy.
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VIII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE KU KONSOLIDOVANÉMU VÝKAZU ZISKOV A STRÁT
20. Výnosy
Po vykonaní konsolidačných operácií medzi spoločnosťami v konsolidačnom poli boli vykázané tržby
nasledovne:

Tržby z predaja výrobkov, tovaru a služieb
Zmena stavu vnútrorganizačných zásob
Aktivácia materiálu, tovaru, nehmotného a hmotného majetku
Celkom

Teritoriálna štruktúra predaja
Slovenská republika
Česká republika
Ostatné zahraničie
Celkom

Suma
k 31. 12.
2009
14 153 845
3 284 676
6 807 045
24 245 566

k 31.12. 2009
24 245 566
(633 603)
4 290 893
27 902 856

%
58,38
13,55
28,08
100,00

Suma
k 31. 12.
2008
16 927 866
4 763 029
12 359 391
34 050 285

k 31.12. 2008
34 050 285
(119 330)
4 377 448
38 308 403

%
49,71
13,99
36,30
100,00

21. Náklady

Spotreba materiálu, energie a náklady na predaný tovar
Osobné náklady
Odpisy
Ostatné prevádzkové náklady, z toho
Služby
Dane a poplatky
Zisk z predaja majetku a zásob
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Celkom

k 31.12. 2009
19 888 959
3 850 298
1 739 384
2 818 692

(142 215)
342 818
28 297 333

k 31.12. 2008
28 483 825
4 294 918
1 922 917
3 006 120
3 505 089
182 177
(417 781)
(263 365)
37 707 780

k 31.12. 2009
(394 477)

k 31.12. 2008
600 623

k 31.12. 2009

k 31.12. 2008

27 514
(211 369)
(50 006)
92 471
(142 477)
(233 861)

0
(494 744)
(745 785)
(403 970)
(341 815)
(1 240 529)

k 31.12. 2009
(2 157)
(2 157)

k 31.12. 2008
1 483 270
1 483 270

2 487 163
130 926

22. Zisk pred zdanením a finančnými operáciami

Zisk pred zdanením a finančnými operáciami

23. Úroky a ostatné finančné náklady

Predané cenné papiere
Úroky
Ostatné finančné náklady, z toho
Kurzové rozdiely
Ostatné náklady na finančnú činnosť
Zisk z finančných operácií

24. Zisk pridruženej spoločnosti

Podiel na zisku v pridruženej spoločnosti
Celkom
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25. Zisk pred zdanením

Zisk pred zdanením

k 31.12. 2009
(630 495)

k 31.12. 2008
843 363

k 31.12. 2009
0
3 734
3 734

k 31.12. 2008
0
( 124 743)
(124 743)

26. Daň z príjmu

Daň z príjmu splatná
Daň z príjmu odložená
Celkom

27. Zisk za obdobie
Položka

k
31.12. 2009
(630 495)
3 734
(634 229)
501 620
(1,26)

Zisk pred zdanením
Daň z príjmov
Zisk po zdanení
Počet akcií
Zisk po zdanení/akcia

k
31.12. 2008
843 336
(124 743)
968 106
501 620
1,93

IX. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH.
1.

Záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú v súvahe

CHEMOLAK a.s. eviduje mimosúvahové záväzky z vystavených zmeniek ako jednu z foriem ručenia úverov.
K 31. decembru 2009 evidovala spoločnosť nasledujúce vlastné zmenky:
Zmenky:
Banka
Istrobanka a.s.
Tatrabanka a.s.
Dexiabanka a.s.
SZRB

2.

Hodnota
5 000
2 921
2 401
118

000
065
970
024

EUR
EUR
EUR
EUR

Dôvod vystavenia
Ručenie za úver
Ručenie za úver
Ručenie za úver
Ručenie za úver

Pasívne súdne spory:
1)

Spoločnosť je žalovaná spoločnosťou Stavouniverzál - s.r.o
v súvislosti s reklamáciou
za nekvalitnú dodávku vo výške 10 104 EUR. Tento súdny spor je v štádiu konania, spoločnosť
neočakáva nepriaznivé dopady, preto sa v týchto účtovných výkazoch nevytvorili žiadne rezervy
na prípadné straty.

2)

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

3)

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

Tieto pasívne súdne spory pretrvávajú z minulých období a v roku 2009 neboli ukončené.
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3. Ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa
v súvahe
Podľa súčasných slovenských zákonov má spoločnosť povinnosť vyplatiť zamestnancom pri odchode
do starobného dôchodku odchodné vo výške priemerného mesačného zárobku. Spoločnosť tvorí na uvedený
účel rezervu, ktorej výška k 31.12.2009 predstavuje hodnotu 68 576 EUR.
4. Transakcie so spriaznenými stranami.
Podniky, ktoré sú v priamom vzťahu s rozhodujúcim vplyvom k podniku zostavujúcemu účtovnú
závierku
Do skupiny spriaznených osôb patria dcérske spoločnosti Chemolak Secent, s.r.o. Smolenice, CHEMOLAK
TRADE spol. s.r.o. Liberec,
Realchem Praha s.r.o Transakcie medzi CHEMOLAK a.s. Smolenice
a spriaznenými osobami sú uvádzané v Poznámkach v rámci jednotlivých skupín informácií.
Fyzické osoby, ktoré prostredníctvom svojich hlasovacích práv priamo alebo nepriamo môžu
vykonávať podstatný vplyv na podnik zostavujúci účtovnú závierku, a ich blízki príbuzní
Z individuálnych akcionárov Spoločnosti – fyzických osôb nemá žiadny dostatočné hlasovacie práva aby
mohol ich prostredníctvom vykonávať podstatný vplyv.
5. Riadenie rizika.
Finančné nástroje v súvahe tvoria pohľadávky z obchodného styku, ostatné krátkodobé aktíva, peňažné
prostriedky a peňažné ekvivalenty, krátkodobé a dlhodobé úvery, ostatné dlhodobé záväzky, záväzky
z obchodného styku a ostatné záväzky. Odhadované reálne hodnoty týchto nástrojov sa približujú k ich
účtovnej hodnote.
a) Úrokové riziko
Zmeny trhových úrokových sadzieb nemajú významný vplyv na výnosy a prevádzkové peňažné toky
skupiny.
b) Riziko likvidity
Politikou skupiny je mať dostatočné peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty alebo mať možnosť
financovania prostredníctvom primeraného počtu úverových liniek, aby mohla pokryť riziko likvidity
v súlade so svojou finančnou stratégiou.
c) Menové riziko.
Skupina je vystavená riziku cenových výkyvov súvisiacich s očakávanými výnosmi a prevádzkovými
nákladmi, záväzkami z kapitálových výdavkov a existujúcim majetkom a záväzkami v cudzej mene.
Skupina nepoužíva derivátové nástroje na zabezpečenie tohto rizika.

d) Úverové riziko.
Úverové riziko spojené s likvidnými prostriedkami je obmedzené, pretože zmluvnými stranami sú banky
s vysokým ratingom, ktorý im pridelili medzinárodné ratingové agentúry.
Úverové riziko skupiny sa týka najmä pohľadávok z obchodného styku. Sumy vykázané v súvahe sú znížené
o opravné položky na nevymožiteľné pohľadávky. Strata zo zníženia hodnoty sa zaúčtuje v prípade zistenia
straty, ktorá na základe skúseností naznačuje zníženie návratnosti peňažných tokov. Skupina zmierňuje
úverové riziko poistením pohľadávok.

X. VÝZNAMNÉ UDALOSTI PO DNI KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
3.3.2010 bola zapísaná do obchodného registra spoločnosť IBA CHEMOLAK, s.r.o. so základným imaním
1 000 000 EUR. Spoločnosť CHEMOLAK a.s. pôsobí v tejto spoločnosti ako spoločník
s 50% podielom na základnom imaní spoločnosti a 50% podielom na hlasovacích právach.
Okrem tejto skutočnosti nenastali v účtovníctve spoločnosti žiadne zmeny, týkajúce sa roka 2009, ktoré by
bolo potrebné na tomto mieste uviesť.
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