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I.
Vykonali sme audítorské
overeniekonsolidovanejúčtovnej
závierky spoločnostiChemolak
a.s., Smoleniceku ktorej sme dňa 26. augusta2013 vydali správu audítoraav ktorej sme
vyjadrili svojeaudítorské
stanoviskov nasledujúcom
znení:
Uskutoěnili audit pripojených konsolidovanýchfinančnýchvýkazov zostavených
podl'a Medzinrírodných štandardov pre finaněné qýkazníctvo (IFRS) spoločnosti
CHEMOLAK a's., Smolenice,ICo 31 411 851 a jej dcérskychspoločností,
ktorá obsahuje
pozície,
nas1edovné
konsolidované
výkazy:Konsolidovanýfinančnývýkaz finančnej
finančné
Konsolidovanývýkaz komplexnéhovýsledku' Konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom
imaní,Konsolidovarý ýkaz peňaŽnýchtokov a Pozniírnkyku konsolidovanýmfinančným
výkazomza rok, ktorý sa skončil31.12.2012.
Stanovisko
Podl'anášhostanoviskakonsolidovanáúčtovná
závierkaposkytujevo všetkýchvýznamných
pravdivýa vernýobrazfinančnejsituáciespoločnosti
súvislostiach
Chemolaka.s.,Smolenice
jej
k31' decembru2012 avýsledku
hospodárenia
za rok končiacik danémudátumuaje
v súladeso Zákonomo účtovníctve.
II.
overili smetaktieŽsúladKonsolidovanejvýročnejsprávys vyššieuvedenoukonsolidovanou
účtovnou
závierkou.Za správnosťzostaveniaKonsolidovanejvýročnejsprály je zodpovedný
štatutámy
orgánspoločnosti.
Našouúlohouje vydaťna základeovereniastanoviskoo súlade
účtovnýchinformácií uvedených v Konsolidovanej výročnej správe s konsolidovanou
účtovnou
závierkou.

J.
l-

t_

overenie sme vykonali v súlades Medzinarodnýmiaudítorskýmištandardmi.Tieto
štandardypožadujú'
aby audítornapliínovala lykonal overenietak, aby získal primeranú
istotu.Žeúčtovné
informácieuvedenév Konsolidovanejv1fooěnej
správe,ktorésúpredmetom
zobrazeniav konsolidovanejúčtovnejzávierke, sú vo všetkýchvýznamnýchsúvislostiach
r súlade s príslušnou konsolidovanou účtovnouzávíerkou k31.12.20L2. Iné údaje

a informácie, ako účtovné
informácie získanéz konsolidovanejúčtovnejzávierky a úětovných
kníhsme neoverovali.Sme presveděení,
Že vykonanéoverenieposkytujeprimeranýpodklad
prevyjadreniestanoviskaaudítora.
Podťa nášho stanoviska účtovnéinformácie uvedené v Konsolidovanej vyroěnej
správe spoločnosti Chemolak a.s', Smolenice poskytujú vo všetkých významných
pravdivý a vemý obraz o konsolidovanejúčtovnej
súvislostiach
závierke k3|,12.2012 aslú
v súladeso Zákonomo úětovníctve
ě.43I/2002Z. z. v zneníneskorších
predpisov.
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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Obchodné meno:

CHEMOLAK a.s.

Sídlo:

Továrenská 7, 919 04 Smolenice

Deň zápisu spoločnosti:

1.5.1992

Zápis v obchodnom registri:

obchodný register Okresného súdu v Trnave,
Oddiel: Sa, vložka č. 67/T

Základné imanie spoločnosti:

16 651 tis. EUR

Identifikačné číslo spoločnosti:

31 411 851

Daňové identifikačné číslo:

2020391472

Daňové identifikačné číslo pre DPH:

SK 2020391472

Hlavný predmet činnosti CHEMOLAK a.s.
•

•

•
•

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, impergnačnými prostriedkami, elektroforéznymi náterovými látkami,
elektroizolačnými lakmi, nástrekovými hmotami na báze organických spojív a plnidiel
poskytovanie servisných služieb súvisiacich s výrobou a distribúciou výrobkov spoločnosti
službové využívanie strojnotechnologických a laboratórnych zariadení a dopravných
mechanizmov spoločnosti
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ŠTATUTÁRNE, KONTROLNÉ A VÝKONNÉ ORGÁNY SPOLOČNOSTI
PREDSTAVENSTVO
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
DOZORNÁ RADA
Ing. Pavel Hollý
predseda dozornej rady
Ing. Eva Michalidesová
člen dozornej rady
Teodor Mráz
člen dozornej rady
VEDENIE SPOLOČNOSTI
Ing. Roman Šustek
generálny riaditeľ
Ing. Ľuboš Obert
výrobný riaditeľ
Ing. Tomáš Černický
finančný riaditeľ
Ing. Ivan Bednár
obchodný riaditeľ
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SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI A STAVE
MAJETKU
Ekonomika Slovenskej republiky vytvorila v roku 2012 HDP v hodnote 71 463 mil. EUR, čo
predstavovalo medziročný nárast o 3%. Priemyselná výroba síce celkovo vzrástla o 6,4%, napriek
tomu tržby za vlastné výkony a tovar vo výrobe chemikálií a chemických produktov sa v porovnaní
s rokom 2011 znížili o 5,6%, čím klesli z 2 537 mil.EUR na hodnotu 2 394 mil.EUR.
Hospodárske výsledky CHEMOLAK a.s. boli v roku 2012 naďalej ovplyvňované recesiou stavebného
priemyslu, rastom trhových cien chemických surovín používaných na výrobu farieb, lakov a živíc
a silnou konkurenciou zo strany domácich a zahraničných výrobcov náterových látok.
Spoločnosť sa s uvedenými negatívnymi faktormi vysporiadala prostredníctvom realizácie opatrení
v hospodárskej politike a dosiahla v roku 2012 pozitívne výsledky. Ukazovatele rentability ROA,
ROE, rentability základného imania a ukazovatele likvidity v porovnaní s rokom 2011 dosiahli
pozitívny výsledok. Celkové tržby z predaja tovaru, výrobkov a služieb v hodnote 26 157 tis. EUR
boli v porovnaní s rokom 2011 vyššie o 9,7%. Pozitívny dopad prijatých opatrení potvrdzuje i nárast
obchodnej marže medziročne o 10,8% na hodnotu 2 539 tis. EUR a rast pridanej hodnoty o 15,9% na
hodnotu 5 295 tis. EUR. Prevádzkový hospodársky výsledok spoločnosti sa medziročne zvýšil
o 403,0% a dosiahol hodnotu 499 tis. EUR. V oblasti výsledku hospodárenia z finančnej činnosti bola
vykázaná strata –177 tis. EUR. V porovnaní s rokom 2011 to predstavuje nižšiu stratu o 353 tis. EUR.
Spoločnosť dosiahla kladný súhrnný hospodársky výsledok po zdanení vo výške 280 tis. EUR. Oproti
roku 2011 to predstavuje nárast o 824 tis. EUR.
Úroveň výšky zásob vykázaná v roku 2012 v hodnote 6 064 tis. EUR bola o 3,5% vyššia ako v roku
2011. Približne rovnaký rast zaznamenal stav pohľadávok z obchodného styku očistený o opravné
položky, ktorý sa medziročne zvýšil o 2,7% na 5 580 tis. EUR. Záväzky z obchodného styku boli
medziročne vyššie až o 28,6% a dosiahli hodnotu 2 341 tis. EUR. Tieto nárasty vyplývali z vyššieho
obratu dosiahnutého v porovnaní s rokom 2011 a z predzásobenia sa hotovými výrobkami
a nakúpeným tovarom na rozbeh predaja v prvých mesiacoch roka 2013. V oblasti riadenia zásob sa
pozitívne prejavili opatrenia na dôslednú reguláciu uvedených aktív.
Spoločnosť naďalej využívala poistenie pohľadávok a kontrolovala dodržiavanie predpísaných
poistných limitov. Z dôvodu dodržiavania prijatých zásad kontroly klesli pohľadávky po lehote
splatnosti medziročne o 47%, z hodnoty 2 773 tis. EUR na 1 469 tis. EUR. Nadväzne na vyššie
obraty, zdražovanie základných chemických surovín a plán regulácie cash flow vzrástli záväzky
z obchodného styku voči dodávateľom o 107,3% a to z hodnoty 487 tis. EUR na 1 009 tis. EUR.
Tieto polehotné záväzky boli iba krátkodobo po lehote splatnosti a veľká časť z nich bola určená na
vzájomné započítanie s pohľadávkami v nasledujúcom roku.
Predaj výrobkov bol medziročne vyšší o 9,5% a dosiahol hodnotu 25 560 tis. EUR. Dodávky
slovenským zákazníkom vzrástli o 0,7% na 13 239 tis. EUR, export vzrástol až o 22,3% na 10 232 tis.
EUR, čo bolo spôsobené aj objemom predaja dcérskej spoločnosti CHEMOLAK TRADE, ktorý
zaznamenal nárast o 14,6% na hodnotu 2 088 tis. EUR. Vo všetkých segmentoch predaja sa prejavila
dôsledná práca so zákazníkom vrátane vysokej úrovne poskytovaných servisných služieb.
V hmotnostnom vyjadrení predala spoločnosť 11 907 ton výrobkov, medziročne to predstavovalo
nárast o 669 ton. Produktovou skupinou, ktorá tvorila vo finančnom vyjadrení najväčší podiel obratu
boli náterové látky s podielom 55,1% z celkového predaja, čo predstavovalo predaj 5 676 ton
hotových výrobkov. Na druhom mieste boli živice s podielom 35,4% a objemom predaja 5 337 ton
hotových výrobkov.
Realizácia akvizičných a marketingových aktivít, prozákaznícka obchodná polika a posilňovanie
vlastnej predajnej retailovej siete boli dôležitými faktormi zachovania si trhových pozícií spoločnosti.
Spoločnosť pokračovala v oblasti výroby a vývoja v riešení úloh spojených s optimalizáciou spotreby
práce na jednotku produkcie a v inovovaní náterových systémov v súlade s európskou legislatívou
a požiadavkami trhu. Investície v celkovej hodnote 533 tis.EUR smerovali predovšetkým do úspory
energetických nákladov, manipulačnej techniky, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, nových
zariadení na výrobu živíc, laboratórnych meracích prístrojov a novej komunikačnej siete.
Manažment spoločnosti sa naďalej venoval vyváženej sociálnej politike v zmysle platných dojednaní
kolektívnej zmluvy a všeobecne platných pracovnoprávnych predpisov .
Spoločnosť v roku 2012 zamestnávala priemerne 255 zamestnancov, v porovnaní s rokom 2011 to
bolo o 1 zamestnanca viac. Pokračovalo sa v dôslednom dodržiavaní legislatívnych noriem v oblasti
životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ekológii a požiarnej ochrane.
V priebehu celého roka pokračovali aktivity v projekte vybudovania spaľovne priemyselných odpadov
v areáli spoločnosti.
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PREDAJ A NÁKUP
PREDAJ
Celkový predaj CHEMOLAK a.s. za rok 2012 dosiahol hodnotu 25 560 tis. EUR, čo predstavuje
nárast 9% voči výsledku predaja v roku 2011.
Predaj náterových látok bol naďalej ovplyvňovaný nárastom cien vstupných surovín, čo bolo nutné
premietnuť do koncových cien produktov pri udržaní a zvyšovaní podielu na trhu.
Vlastná predajná sieť spoločnosti bola tvorená 17 predajňami a 3 predajnými skladmi. Zvýšený dôraz
kládla spoločnosť na rast efektivity a ziskovosti predajnej siete, pri zabezpečení kvalitnejšej obsluhy
klientov. Po presťahovaní predajného skladu do veľkoobchodného nákupného centra v Bratislave
v roku 2011, bola v priebehu roka 2012 presťahovaná do dostupnejších priestorov aj podniková
predajňa v Lučenci. Cieľom spoločnosti je ďalšie rozširovanie vlastnej predajnej siete. Pre účely
zásobovania klientov spoločnosť pokračovala vo zvýšenom využívaní logistiky zmodernizovanej
centrálnej expedície, pri efektívnom využívaní zásobovania zo skladov a predajní vlastnými vozidlami
alebo zmluvne viazanými prepravcami. Prepravná logistika prechádzala na využívanie kombinácie
kilogramových a kilometrových cien.
Uvedené opatrenia viedli pri celkovom poklese predaja farieb v tomto segmente na Slovensku
k nárastu predaja výrobkov CHEMOLAK a.s. o 4% oproti roku 2011.
Okrem vlastnej predajnej siete spoločnosť naďalej využívala ďalšie distribučné kanály prezentované
veľkoobchodmi farieb a obchodnými reťazcami.
Obchodné aktivity v Českej republike boli realizované prostredníctvom dcérskej spoločnosti
CHEMOLAK TRADE, spol. s r.o., ktorá využívala vlastnú predajnú sieť v Olomouci, Liberci
a Českých Budějoviciach. Hlavný dôraz spoločnosť kládla na vyšší podiel získavaných
priemyselných zákaziek, pri zlepšení servisu s využitím vlastného aplikačného technika. Uvedené
opatrenia viedli k nárastu predaja o 9%.
Trvalým cieľom spoločnosti je vyhľadávanie nových obchodných príležitostí na Slovensku
a v zahraničí. Maximálnu pozornosť spoločnosť venuje zvyšovaniu dodávok na trhy Ruska,
Bieloruska a Ukrajiny, kde je rozpracovaných množstvo perspektívnych projektov. Pokračujú dodávky
na cestné značenie v Azerbajdžane, prebieha hĺbkový prieskum možností v Arménsku a na Balkáne.
Trvale rastie objem dodávok na báze privat label pre odberateľov v Rakúsku a Holandsku. Vytvorené
technické predpoklady viedli k výraznému rastu výroby živíc pre odberateľa v USA, pokračujú
dodávky živíc pre Poľsko a ďalšie krajiny. Celkový nárast exportu oproti roku 2011 predstavoval
22,3 %.
V segmente priemyslu prišlo k nárastu objemu dodaných náterových systémov pre nákladné a osobné
železničné vozne, ako aj lokomotívy. Pokračovali nátery stĺpov vysokého napätia a diaľničných
mostov. Využívanie priemyselných mixačných zariadení výrazne zvýšilo flexibilitu a variabilitu
dodávok. Uvedené skutočnosti viedli k nárastu predaja v priemysle na Slovensku o 12%.

Predaj SR
Predaj ČR
Export bez ČR
Spolu

rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
tony
EUR
tony
EUR
tony
EUR
tony
EUR
4 950 13 012 089 5 510 12 718 498
5 831
13 193 759 5 462 13 894 399
1 405
2 619 099 1 241
2 323 701
1 334
2 420 146 1 380
2 304 033
5 552
9 928 420 4 488
8 295 280
3 936
6 636 337 4 983
6 807 045
11 907 25 559 607 11 238 23 337 480 11 101
22 250 243 11 825 23 005 477
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NÁKUP
CHEMOLAK a.s. sa v oblasti nákupu počas roku 2012 sústredil na efektívne zabezpečenie
materiálových potrieb spoločnosti v danom objeme a kvalite pre plynulý chod výroby. Od začiatku
roku 2012 spoločnosť zaznamenala postupné zvyšovanie cien surovín, ktoré bolo spôsobené najmä
zvýšeným dopytom na trhu surovín a výpadkami produkcie niektorých strategických výrobcov. Tento
trend pretrval až do 3.Q 2012. V poslednom štvrťroku došlo k uvoľneniu a k miernemu poklesu cien.
V priebehu roku 2012 bol realizovaný nákup surovín, obalov, technického materiálu, náhradných
dielov, obchodného tovaru a ostatných materiálov v celkovej hodnote 20 294 776,07 EUR (bez DPH)
v nasledovnej štruktúre:
v tis. EUR
Rok
Suroviny
2012
14 845

Obaly a etikety
4 628

TM a ND
521

Obch.tovar
300

Spolu
20 295

VÝROBA A INVESTÍCIE
VÝROBA
V roku 2012 CHEMOLAK a.s. dosiahol nárast tovarovej výroby o 5,97% v porovnaní s rokom 2011.
V súlade s požiadavkami EN ISO 9001 a EN ISO 14 001 bolo pre predaj vyrobených 11 973 ton
výrobkov. Oproti roku 2011 nastali mierne zmeny v jednotlivých segmentoch výroby.
V spolupráci s americkým partnetrom spoločnosť vymenila destilačnú kolónu v rámci Divízie výroby
spojív. Uvedenou investíciou spoločnosť zaznamenala nárast výroby nenasýtených polyesterov o 48%.
V priebehu roka spoločnosť realizovala vo výrobe niekoľko projektov , ktoré zahŕňali :
- úpravu zariadení strediska Latexy pre výrobu farebných Decorhitov
- prípravu zariadení na výrobu akrylátového spojiva
- prípravu pre zavedenie výroby 1000 ton lepidiel pre nových zmluvných odberateľov
Realizácia uvedených projektov umožní spoločnosti pokračovať v rastových trendoch v daných
segmentoch.
Prehľad výroby hlavných výrobkových skupín:
rok 2012
rok 2011
rok 2010
Výroba (t) % podiel
výroba (t)
% podiel
výroba (t) % podiel
náterové látky
5 797
48,4
5 798
51,3
5 886
52,8
syntetické živice
5 337
44,5
4 580
40,5
4 051
36,3
lepidlá
839
7,1
921
8,2
1 213
10,9
SPOLU
Z toho:
export bez ČR

11 973

100

11 299

100

11 150

100

5 129

42,8

4 370

38,6

4 165

37,45
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INVESTÍCIE
V roku 2012 CHEMOLAK a.s. zrealizoval investície v celkovej hodnote 532 984,23 EUR.
Investície boli smerované do nasledujúcich oblastí:
a) úspora energetických nákladov :
- nákup malých kotolní
- inštalácia fotovoltaickej elektrárne
- nákup automatických brán
- rekonštrukcia elektroinštalácie
b) výroba :
- rekonštrukcia výrobných budov
- rekonštrukcia potrubných rozvodov
- rekonštrukcia sociálnych zariadení
- montáž kolóny
- plniace rameno
c) manipulačná a dopravná technika technika :
- vysokozdvižné vozíky
- nízkozdvižné váhové vozíky do výbušného prostredia
- osobný automobil
- nákladný automobil
d) ochrana na bezpečnosť pri práci :
- monitoring výbušnosti
- protipožiarne dvere
e) výskum a vývoj :
- viskozimeter
- obehový termostat
f) informačné technológie :
- komunikačná sieť LAN
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MARKETING
NOVÉ A INOVOVANÉ VÝROBKY
CHEMOLAK a.s. uviedol na malospotrebiteľský trh v Slovenskej i Českej republike v priebehu roka
2012 nové resp. inovované nasledujúce produkty:

•

SYNTETIKA základná, SYNTETIKA vrchná – najdôležitejšia značka CHEMOLAK a.s.
prešla redizajnom v dvoch typoch produktov – základnej antikoróznej farbe a vrchného
emailu. Zmenilo sa logo brandu a zmenou prešla aj grafika plechoviek. U spotrebiteľov sa
stretla s pozitívnym ohlasom a značka SYNTETIKA naďalej zostáva nosnou značkou
spoločnosti.

•

Decorhit Color – najpopulárnejšia značka v oblasti farieb na stenu z portfólia CHEMOLAK
a.s. prešla komplexným redizajnom v dvoch druhoch obalov (2 L a 5 L). Spotrebitelia
v novom type obalu, na ktorý sa použila technológia IML (in mould labelling), oceňujú najmä
možnosť vidieť aký odtieň farby si kupujú. Nové obaly spĺňajú požiadavky na aktuálne trendy
v obalovej technike a etiketa je vlisovaná priamo do materiálu obalu.
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•

EKOKRYL – produkt prešiel kompletnou zmenou loga, dizajnu, spôsobu balenia i odtieňov.
Produktový rad EKOKRYL bol doplnený o vodou riediteľnú základnú antikoróznu farbu na
kov. Využil sa typ plastového obalu s vtlačeným viečkom, ktorý pripomína klasickú
plechovku. Daný typ obalu je výhodný pre odberateľov z nasledovných dôvodov:
o ľahší obal
o jednoduché otvorenie a opakované uzavretie
o nevzniká korózia
o transparentný obal – zákazník vidí aký odtieň farby kupuje

•

FERRO COLOR U 2066 mat – značka farieb na kov pod označením FERRO COLOR sa
doplnila aj o matné prevedenie alkyduretánovej základnej a vrchnej farby v jednom v ôsmich
najpredávanejších odtieňoch (1000, 1003, 1100, 1999, 2430, 2880, 5132, 5765) v 3 typoch
balenia 0,3 L, 0,75 L a 2,5 L.

•

CHEMOPUR RW U 2094 – veľmi populárna farba typu 2 v 1 v polyuretánovej kvalite na
široké priemyselné použitie. Použitie farby na kovové i betónové povrchy je podložené
certifikátmi Csk resp. značkou zhody CE. Produkt je možné miešať v tónovacom systéme
Industrymix na akýkoľvek odtieň RAL v sieti podnikových predajní a skladov u vybraných
zmluvných partnerov.
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•

Termosil špeciál – špeciálna silikónová farba odolná voči teplotám do 500 °C zmenila obal
i typ plechovky, čo sa pozitívne prejavilo na jej predaji vybraným zákazníkom.

PODPORA PREDAJA
V priebehu roku 2012 CHEMOLAK a.s. uskutočnil okrem pravidelných predajno-podporných
činností (zabezpečenie vzorkovníc, letákov, katalógov a pod.) i nasledovné projekty:
Reklama v celoslovenských médiách
Odborné stavebné časopisy
Urob si sám
Môj dom
Inžinierske stavby
EKO bývanie
Rodinný dom
Stavebníctvo a Bývanie
publikácia Všetko o stavbe domu
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Reklama v regionálnych médiách
Inzertné noviny siete Region Press
Podpora a propagácia mesačných cenových akcií v regiónoch s podnikovými predajňami a skladmi,
dvakrát do mesiaca v 16 druhoch inzertných novín v období od apríla do septembra formou
celostranovej inzercie.

Aktivity na miestach predaja
Okrem rôznych plagátov, nových vzorkovníc, letákov a ostatných nástrojov podpory na mieste
predaja, ktoré slúžia i na zvýšenie komfortu a estetiky predajných miest spoločnosť pre
najdôležitejších obchodných partnerov vyrobila niekoľko špeciálnych veľkoformátových reklamných
panelov, ktoré zároveň slúžia ako vzorkovnica odtieňov.
Sponzoring a PR aktivity spoločnosti
V roku 2012 spoločnosť podporila rôzne športové, kultúrne a spoločenské podujatia vecnou
i finančnou formou po celom Slovensku. Z uvedených príspevkov boli podporené rôzne občianske
združenia, detské domovy, školy, škôlky, akcie dobrovoľníkov a pod.
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Aktivity v spolupráci so zmluvnými odberateľmi
Účasť v letákových akciách, firemné dni a školenia, označenia prevádzok, inzercia „ODBERATEĽ –
PRODUKT“ – spolupráca formou 50:50 = kontakty na značkovú predajňu + produkt CHEMOLAK
a.s. a pod.
Výstavy
CHEMOLAK a.s. sa v roku 2012 zúčastnila na výstave Svět barev v Lysej nad Labem v spolupráci
s Cechem malířů a lakírníků a na výstave Coneco v Bratislave v spolupráci s Cechom maliarov
Slovenska.
Stretnutie s VIP zákazníkmi
Uskutočnilo sa 31.5.2012 v priestoroch Kongresového centra SAV v Smoleniciach (Smolenický
zámok). Spoločnosť prezentovala redizajnovaný výrobok Decorhit Color. Súčasťou stretnutia bol
kultúrno-spoločenský program i možnosť absolvovať prehliadku zámku s odborným sprievodom.
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PROJEKTY ZO SCHÉMY DE MINIMIS SPOLUFINANCOVANÉ
EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM
CHEMOLAK a.s. v rámci externej pomoci Europského spoločenstva realizoval nasledovné projekty:
Projekt zo schémy štátnej pomoci:
Názov projektu: „Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti CHEMOLAK a.s. zavedením
nových inovatívnych technológií“.
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Začiatok realizácie projektu: október 2010
Ukončenia projektu: júl 2011
Celková výška investície 2 046 896€
Schválená výška poskytnutého príspevku 818 758,44€
Riadiaci orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra, bajkalská 27, Bratislava, IČO: 00002801.
Názov a stručný opis projektu:
Predmetom projektu je dodávka a montáž výrobných zariadení:
I.Dodávka poloautomatických plniacich liniek pre náterové látky:
1. Poloatomatická plniaca linka pre nízkoviskózne náterové látky pre 0,5 l až 5 l
balenie – 1 ks
2. Plniaca linka Wriefill pre plnenie rozpúšťadlových náterových látok pre 2,5 až
25 l balenie - 4 ks
3. Poloatomatická plniaca linka pre riedidlá pre 0,2 až 5 l balenie do plechových
aj plastových obalov- 1ks
II. Dodávka automatizovaného systému riadenia a regulácie výroby syntetických živíc:
1. Dodávka riadiaceho systému pre výrobu syntetických živíc
2. Dodávka riadeného vypúšťania emisií z výroby , vrátane
elektrickej energie

záložného zdroja

3. Dodávka plničky sudov a kontajnerov 1 ks
III.Dodávka výrobných zariadení pre vodou riediteľné náterové látky:
1. nerezová dvojmiešadlová nádrž - 2ks
2. nerezové miešadllo nádržové - 2 ks
3. nerezové miešadlo kontajnerové - 1 ks
4. poloautomatická plniaca linka pre malé balenie 0,5 l až 5 l do plechových aj
plastových obalov 1 ks
5. filtračná technika vrátane čerpadla-pojazdná filtračná zostava 2 ks
IV.Dodávka výrobného mixačného zariadenia pre vodou riediteľné a rozpúšťadlové náterové látky:
1.

výrobné mixačné zariadenie pre vodou riediteľné a rozpúšťadlové náterové látky

Rok 2012 bol prvým rokom monitorovacieho obdobia celého projektu, ktorým je doba 5tich
rokov od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k finančnému ukončeniu projektu.
Počas uvedeného obdobia sa vypracovávajú ročné monitorovacie správy, v ktorých sa
vyhodnocuje dosahovanie hodnôt merateľných ukazovateľov (nárast pridanej hodnoty, nárast
tržieb) deklarovaných v projekte. Prvá monitorovacia správa bola spracovaná 15.12.2012 za
obdobie od 1.12.2011 do 30.11.2012. Posledná monitorovacia správa bude spracovaná 15.12.
2016 za obdobie od 1.12.2015 do 30.11.2016. Do 31.8.2020 má CHEMOLAK a.s. povinnosť
uchovávať všetky dokumenty týkajúce sa projektu .
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ĽUDSKÉ ZDROJE
RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV
CHEMOLAK a.s. k 31.12.2012 zamestnával 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.
VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV A SOCIÁLNA OBLASŤ
CHEMOLAK a.s. kladie dôraz na vzdelávanie zamestnancov v súlade s potrebami spoločnosti.
Vzdelávanie bolo zamerané najmä na odborné vzdelávanie vyplývajúce z právnych noriem. Celkové
náklady na vzdelávanie v roku 2012 predstavovali 13,5 tis. EUR. Okrem vzdelávania zamestnancov
zameraného na odborné vzdelávanie vyplývajúce z platných právnych predpisov sa zamestnanci
zúčastňovali na prehlbovaní kvalifikácie účasťou na krátkodobých školeniach a seminároch.
Spoločnosť pokračuje v spolupráci so základnými, strednými a vysokými školami organizovaním
exkurzií a ďalej v oblasti realizácie odbornej praxe študentov, poskytovania odbornej pomoci a
konzultácií pri vypracovávaní bakalárskych a diplomových prác.
CHEMOLAK a.s. v priebehu roka poskytoval zamestnancom spoločnosti výhody v súlade s platnou
kolektívnou zmluvou. V rámci starostlivosti o zamestnancov zabezpečuje pre svojich zamestnancov
stravovanie a celoročný bezplatný pitný režim. V roku 2012 boli na aktivity zo sociálneho fondu
vynaložené prostriedky vo výške 13,6 tis. EUR.
Spoločnosť naďalej pokračuje v poskytovaní doplnkového dôchodkového poistenia s príspevkom
zamestnávateľa. Od začiatku roka 2012 uzatvorila spoločnosť zmluvu o skupinovom úrazovom
poistení zamestnancov s finančným príspevkom zamestnávateľa.
V oblasti zdravotnej starostlivosti v úzkej kooperácii so zdravotnou pracovnou službou zabezpečuje
pre zamestnancov lekársku starostlivosť v rozsahu vstupných a preventívnych lekárskych prehliadok.
V rámci projektov Galéria zamestnancov a Zamestnanec roka spoločnosť oceňuje mimoriadne
pracovné výkony zamestnancov vo forme finančného a morálneho ocenenia.
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
CHEMOLAK a.s. má zavedený a certifikovaný systém enviromentálneho manažérstva podľa normy
EN ISO 14001: 2004.
V roku 2012 bol vykonaný recertifikačný audit spoločnosťou TUV NORD Slovakia s.r.o. Výsledky
auditu potvrdili dodržiavanie zásad SEM v súlade s požiadavkami normy ISO 14001: 2004 a platnosť
certifikátu bola predĺžená do r. 2015. Spoločnosť je zapojená do dobrovoľnej aktivity podnikov
chemického priemyslu Responsible Care zameranej na budovanie enviromentálne orientovaného
spôsobu riadenia chemického priemyslu so
zameraním na znižovanie nepriaznivých
enviromentálnych dopadov chemických výrob na životné prostredie a zvyšovanie úrovne bezpečnosti
práce a ochrany zdravia pracovníkov spoločnosti. Responsible Care je koordinované CEFIC-om
a ZCHFP SR.
V roku 2012 boli vykonané oprávnené merania emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia vykonané
za účelom preukázania dodržiavania povolených emisných limitov z technologických
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 a.s.“.
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FINANČNÉ RIADENIE

Súvaha v EUR
Spolu majetok
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie
Spolu vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Základné imanie
Kapitálové fondy
Fondy zo zisku
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie
Záväzky
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

2012
30 243 432
16 950 780
1 479 652
11 061 219
4 409 909
13 226 545
6 064 033
0
6 912 181
250 331
66 107
30 243 432
17 670 123
16 650 734
-2 582 220
1 232 986
2 088 207
2 088 207
0
280 416
11 795 147
145 617
803 932
2 741 595
8 104 003
778 162

2011
30 091 177
17 238 596
1 463 730
11 588 750
4 186 116
12 786 320
5 860 125
0
6 694 846
231 349
66 261
30 091 177
17 165 914
16 650 734
-2 806 013
1 232 986
2 632 633
2 632 633
0
-544 426
12 084 083
197 876
759 755
2 232 657
8 893 795
841 180

2010
29 371 215
15 956 536
1 182 851
10 711 732
4 061 953
13 350 708
5 780 045
0
6 968 541
602 122
63 971
29 371 215
17 959 363
16 650 734
-2 556 990
1 230 220
2 607 740
2 607 740
0
27 659
11 319 743
187 149
680 417
2 093 412
8 358 765
92 109
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2012
Výkaz ziskov a strát v EUR
Tržby z predaja tovaru
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
Obchodná marža
Výroba
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
Aktivácia
Výrobná spotreba
Spotreba materiálu, energie a ostat. nesklad. dodávok
Služby
Pridaná hodnota
Osobné náklady
Dane a poplatky
Odpisy DHM a DNM
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
Zostatková cena predaného DHM, DNM a materiálu
Tvorba a zúčtovanie opr. položiek k pohľadávkam
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
Predané cenné papiere a podiely
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Kurzové zisky
Kurzové straty
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
Ostatné náklady na finančnú činnosť
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Daň z príjmov z bežnej činnosti
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
Mimoriadne výnosy
Mimoriadne náklady
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

7 229 276
4 690 684
2 538 592
23 450 179
18 967 630
297 379
4 185 170
20 693 491
17 912 104
2 781 387
5 295 280
3 610 482
109 892
1 150 326
277 788
209 187
-27 913
97 730
119 551
499 273

78 007
248 101
149 604
71 803
390
85 173
-177 076
41 781
280 416
0
0
0
0
280 416

2011
6 882 357
4 590 918
2 291 439
21 541 118
16 998 887
123 644
4 418 587
19 265 421
16 488 345
2 777 076
4 567 136
3 406 640
107 897
1 174 012
450 170
376 542
4 357
158 170
6 750
99 278
0
0
0
74 712
321 923
97 609
179 117
395
201 278
-529 602
114 102
-544 426
0
0
0
0
-544 426

2010
6 847 436
4 855 368
1 992 068
20 364 798
16 137 435
6 786
4 220 577
17 774 835
15 215 119
2 559 716
4 582 031
3 554 115
110 829
1 157 931
1 022 112
571 228
23 908
101 897
23 586
264 443
0
0
0
57 169
183 823
252 037
64 376
22
198 780
-137 751
99 033
27 659
0
0
0
0
27 659
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Štruktúra pohľadávok
k 31.12.2012 v EUR

a

záväzkov

z obchodného

styku

podľa

lehôt

splatnosti

2012

2011

2010

Pohľadávky z obchodného styku netto
( dlhodobé + krátkodobé)
z toho:

6 289 992

6 168 761

6 431 357

- do lehoty splatnosti

4 111 380

2 658 168

3 323 080

- po lehote splatnosti

2 178 612

3 510 593

3 108 277

Záväzky z obchodného styku spolu

2 340 514

1 821 081

1 731 489

-do lehoty splatnosti

1 635 413

1 347 768

1 554 820

- po lehote splatnosti

705 101

473 313

176 669

z toho :

Podielové ukazovatele, Cashflow

2012

2011

2010

Ukazovatele rentability ( % )
Rentabilita majetku (ROA)

0,92

(1,81)

0,09

Rentabilita základného imania

1,68

(3,27)

0,17

Rentabilita vlastného imania (ROE )

1,59

(3,17)

0,15

Doba inkasa pohľadávok

95

101

109

Doba splatnosti záväzkov

38

34

33

Doba obratu zásob

83

88

91

Celková zadĺženosť majetku

41,57

42,95

38,85

Zadĺženosť vlastného imania

58,43

57,05

61,15

0,023
0,648
1,203
18 382

0,020
0,610
1,132
(370 173)

0,080
1,016
1,784
70 151

Ukazovatele aktivity (dni)

Ukazovatele zadĺženosti ( % )

Ukazovatele likvidity
Pohotová likvidita
Bežná likvidita
Celková likvidita
Cashflow
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ANALÝZA VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA
CHEMOLAK a.s. dosiahol v roku 2012 kladný výsledok hospodárenia - zisk po zdanení v hodnote
280 416 EUR. V porovnaní s rokom 2011, kedy spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok po
zdanení v hodnote –544 426 EUR, vzrástol o 824 842 EUR.
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti:
Výsledok hospodárenia z hospodárskej
a medziročne narástol o 399 995 EUR.

činnosti dosiahol k 31.12.2012 hodnotu

499 273 EUR

Podrobný prehľad vplyvov pôsobiacich na tvorbu hospodárskeho výsledku z hospodárskej činnosti
v porovnaní s predchádzajúcim rokom je uvedený v tabuľke:
Text
Tržby z predaja výrobkov a tovaru
Tržby z predaja služieb
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaný tovar
Spotreba materiálu, energií a software
Nakupované služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Odpisy dlhodobého majetku
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
Zostat. cena predaného dlhodob.majetku
Iné prevádzkové výnosy
Iné prevádzkové náklady
Vplyv na hospodársky výsledok

k
31.12.2012
25 559 607
637 299
297 379
4 185 170
4 690 684
17 912 104
2 781 387
3 610 482
109 892
1 150 326
277 788
209 187
97 730
91 638
499 273

k
31.12.2011
23 337 480
543 764
123 644
4 418 587
4 590 918
16 488 345
2 777 076
3 406 640
107 897
1 174 012
450 170
376 542
158 170
11 107
99 278

Rozdiel
2 222 127
93 535
173 735
(233 417)
99 766
1 423 759
4 311
203 842
1 995
(23 686)
(172 382)
(167 355)
(60 440)
80 531
399 995

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti:
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti dosiahol k 31.12.2012 hodnotu
a medziročne narástol o 352 526 EUR.

-177 076 EUR

Podrobný prehľad vplyvov pôsobiacich na tvorbu hospodárskeho výsledku z finančnej činnosti
v porovnaní s predchádzajúcim rokom je uvedený v tabuľke:
Text
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Kurzové zisky
Kurzové straty
Ostatné finančné výnosy
Ostatné finančné náklady
Spolu

k
31.12.2012
78 007
248 101
149 604
71 803
390
85 173
(177 076)

k
31.12.2011
74 712
321 923
97 609
179 117
395
201 278
(529 602)

Rozdiel
3 295
(73 822)
51 995
(107 314)
(5)
(116 105)
352 526
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Daň z príjmov z bežnej činnosti:
Spoločnosť v roku 2012 vykázal splatnú daň z príjmov v hodnote 384 EUR a odloženú daň vo výške
41 397 EUR Celkove medziročne pokleslo zaťaženie spoločnosti daňou z príjmov o 72 321 EUR.
Text
Daň z príjmov splatná
Daň z príjmov odložená
Spolu

k
k
Rozdiel
31.12.2012
31.12.2011
384
267
117
41 397
113 835
(72 438)
41 781
114 102
(72 321)

NÁVRH NA ZÚČTOVANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU
ZA ROK 2012

Hospodársky výsledok bežného obdobia:

280 416,07 EUR

Predstavenstvo CHEMOLAK a.s. navrhuje rozdeliť hospodársky výsledok za rok 2012 nasledovne:
- prideliť do zákonného rezervného fondu 10% zo zisku
- zúčtovať v prospech nerozdeleného zisku minulých rokov 90% zo zisku

28 041,61 EUR
252 374,46 EUR
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MAJETKOVÉ PODIELY CHEMOLAK a.s. V DCÉRSKYCH
SPOLOČNOSTIACH
Obchodné meno a sídlo
Chemolak Secent, s.r.o.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
Slovenská republika

podiel CHEMOLAK a.s. na základnom imaní
100 %

CHEMOLAK TRADE, spol. s r.o.
Dlouhomostecká 1137
463 11 Liberec
Česká republika

77,58 %

CHEMOLAK MUKAČEVO, s r.o.
ul. I. Zrini 143
295 400 Mukačevo
Ukrajina

91 %

REALCHEM PRAHA s.r.o.
Dlouhomostecká 1137
463 11 Liberec
Česká republika

100 %

IBA CHEMOLAK s.r.o.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
Slovenská republika

50%
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VÝHĽAD NA OBDOBIE ROKA 2013
Spoločnosť plánuje dosiahnuť v roku 2013 predaj v hodnote 28 747 tis. EUR, čo predstavuje
medziročný nárast o 12,5 %. V hmotnostnom vyjadrení sa predpokladá predať 13 493 ton hotových
výrobkov, v porovnaní s rokom 2012 je to viac o 13,3 %. Plán pridanej hodnoty je o 12,0 % vyšší ako
skutočnosť minulého roka a predstavuje čiastku 5 928 tis. EUR,
Spoločnosť nadväzne na pokračujúce marketingové aktivity a realizáciu ďalších projektov
nákladových úspor plánuje dosiahnuť v roku 2013 zisk po zdanení v hodnote 651 tis. EUR.
Medziročne predstavuje zlepšenie tohto súhrnného ukazovateľa rast o 232,5 %.
Plán pridanej hodnoty je o 12,0 % vyšší ako skutočnosť minulého roka a predstavuje čiastku
5 928 tis. EUR.
V oblasti predaja bude spoločnosť ďalej rozširovať vlastnú predajná sieť, plánujú sa otvoriť
podnikové predajne v Novom Meste nad Váhom a Komárne. Taktiež sa bude pokračovať v príprave a
realizácii nových exportných projektov predovšetkým na trhoch Východnej Európy. Plánuje sa
spustenie nového projektu na výrobu lepidiel pre rakúskeho partnera a taktiež nadväzne na uzavreté
dohody zdvojnásobenie licenčnej výroby živíc pre amerického partnera. V oblasti priemyslu sa bude
spoločnosť naďalej usilovať o zakázky dodávok špeciálnych náterových systémov pre železnice,
výstavbu oceľových koštrukcií, výstavbu diaľníc a mostov.
Spoločnosť bude v roku 2013 investovať do manipulačnej techniky, laboratórnych prístrojov,
projektov rozšírenia výroby lepidiel a živíc a taktiež do energetického hospodárstva a ekológie.
Cieľom investičných a inovačných aktivít je zníženie nákladov na jednotku produkcie a zvýšenie
produktivity práce.
Hlavným cieľom pre rok 2013, v priebehu ktorého si CHEMOLAK a.s. pripomenie 130. výročie
svojho založenia, je dosiahnutie plánovaného hospodárskeho výsledku a udržanie
konkurencieschopnosti na trhu európskych výrobcov farieb.

22

VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ
1) Odkaz na kódex o riadení spoločnosti
Spoločnosť má vypracovaný Kódex správy a riadenia, ktorý je prístupný elektronickej forme na
internetovej stránke spoločnosti
2)Významné informácie o metódach riadenia.
Významné informácie o metódach riadenia sú zverejňované vo forme interných noriem
( príkazy, organizačné smernice, metodické pokyny a sú prístupné v písomnej ako aj v elektronickej
forme na internej sieti).
3) Informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti.
Spoločnosť nezaznamenala odchýlky od kódexu o riadení spoločnosti.
4) Informácie o činnosti valného zhromaždenia
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

Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ Obchodný
zákonník alebo tieto stanovy nevyžadujú inú väčšinu.
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.
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.
Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o
obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje súhlas aj súhlas 2/3 väčšiny hlasov
akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.
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.
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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.
Akcionár sa na valnom zhromaždení zúčastňuje na svoje náklady.
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.
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.
5) Informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

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
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. “
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
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spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa zákona, má právo vyžiadať si
zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu. Na
tieto práva musia byť akcionári upozornení v pozvánke na valné zhromaždenie alebo
v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
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.
Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady, ako to dozorná rada požiada.
Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie
uznesenia je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov.
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.
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.
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú
súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spôsobom uvedeným v čl. XIX.
Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia § 196 Obchodného zákonníka
o zákaze konkurencie.
Náklady spojené s výkonom činnosti predstavenstva uhrádza spoločnosť.
Zasadnutie predstavenstva sa koná spravidla v sídle spoločnosti.
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.
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

•

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,
predkladá valnému zhromaždeniu ako súčasť výročnej správy správu o podnikateľskej
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činnosti spoločnosti a stave jej majetku:
•

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.
Predstavenstvo predkladá dozornej rade:
•

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

Predstavenstvo 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 predkladá Predstavenstvo na žiadosť dozornej rady
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

6) Údaje o štruktúre základného imania
Základné imanie spoločnosti je 16 650 733,65 €
Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladateľa uvedeným v
zakladateľskej listine.
Základné imanie je rozdelené na 501 620 akcií na doručiteľa, pričom menovitá hodnota jednej
akcie na doručiteľa je 33,1939 €.
7) Údaje o obmedzení prevoditeľnosti cenných papierov.
Prevoditeľnosť cenných papierov – akcií spoločnosti nie je obmedzená.
8 ) Údaje o kvalifikovanej účasti na základnom imaní
Prvá strategická, a.s. Bratislava 329 811 akcií; t.j. 65,75 % podiel na základnom imaní
PAKEMA HOLDINGS C.O LIMITED AUCKLAND , Nový Zéland: 91 029 akcií; t.j. 18,15 %
podiel na základnom imaní
Ostatní akcionári :80 780 akcií; 16,10 % podiel na základnom imaní
9) Údaje o majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením
opisu týchto práv.
Spoločnosť neeviduje žiadnych majiteľov cenných papierov s osobitnými právami kontroly.
10) Údaje o spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií
Spoločnosť nie je emitentom zamestnaneckých akcií.
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11) Údaje o obmedzeniach hlasovacích práv
Hlasovacie práva akcionárov nie sú obmedzené.
12) Údaje o dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré
viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv
Spoločnosť nemá vedomosť o žiadnych dohodách medzi medzi majiteľmi cenných papierov,
ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích
práv .
13) Údaje o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej 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.
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.
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14) Údaje o všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré, nadobúdajú
účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných
pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie a o jej účinkoch s výnimkou
prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná
zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi
Spoločnosť nemá vedomosť o žiadnych takýchto dohodách.
15)Údaje o všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo
zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo
pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich
odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia
alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie.
Poskytnutie uvedených náhrad je uvedené v jednotlivých pracovných zmluvách.
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PREHĽAD VÝSLEDKOV KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZOSTAVENEJ
V SÚLADE S MEDZINÁRODNÝMI ŠTANDARDMI PRE FINANČNÉ VYKAZOVANIE

Konsolidovaný výkaz finančnej pozície k 31. decembru 2012 ( v EUR)

2012

2011

Neobežný majetok

17 145 724

17 958 590

Nehmotný majetok
Pozemky, budovy a zariadenia
Investície do spoločných a pridružených podnikov
Investície k dispozícii na predaj
Ostatný neobežný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné aktíva
Pohľadávky z daní iných ako daň z príjmov
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Majetok spolu

1 479 652
13 354 004
2 299 234
9 150
3 685
10 520 674
7 037 928
3 127 121
0
355 625
27 666 399

1 463 730
13 926 082
2 554 109
10 985
3 684
10 080 360
6 663 070
2 956 451
1 767
459 072
28 038 950

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
Vlastné imanie
Základné imanie
Rezervné fondy
Fond z prepočtu cudzích mien
Nerozdelené zisky
Neobežné záväzky
Bankové úvery
Dlhodobé rezervy
Odložený daňový záväzok
Dlhodobé záväzky z finančného leasingu
Ostatné neobežné záväzky
Obežné záväzky
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Záväzky z dane z príjmu
Záväzky z daní iných ako daň z príjmov
Bankové kontokorentné účty a úvery
Krátkodobé záväzky z finančného leasingu
Krátkodobé rezervy
Záväzky spolu
Vlastné imanie a záväzky spolu

14 692 793
16 644 976
1 195 551
-589 836
-2 557 898
2 369 462
575 337
43 136
1 047 017
29 014
674 957
10 604 144
2 899 566
0
62 132
7 618 846
21 188
2 412
12 973 606
27 666 399

14 795 635
16 646 570
1 204 919
-640 093
-2 415 761
2 406 728
614 137
42 792
1 010 179
13 424
726 196
10 836 587
2 451 063
0
84 008
8 279 658
19 460
2 398
13 243 315
28 038 950

MAJETOK
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Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku k 31.12.2012
2012

2011

27 883 485

24 990 038

462 474

927 156

4 185 170

4 418 587

Spotrebovaný materiál, suroviny,energie a náklady na predaný tovar -23 987 775

-22 395 191

Výnosy
Tržby z predaja výrobkov, tovaru a služieb
Zmeny stavu zásob výrobkov a nedokončenej výroby
Aktivované vlastné výkony
Náklady

Osobné náklady

-3 918 258

-3 745 945

Odpisy

-1 332 761

-1 387 233

Ostatné prevádzkové náklady

-2 872 068

-2 427 095

Zisk / strata pred zdanením a finančnými operáciami

420 267

380 317

Úroky

-231 830

-309 244

8 615

-311 762

-309 546

-108 146

-112 494

-348 835

-28 794

-81 226

-141 288

-430 061

Ostatné finančné výnosy/náklady
Zisk pridruženej spoločnosti
Zisk / strata pred zdanením
Daň z príjmu
Čistý zisk / strata za obdobie
Ostatné komplexné výsledky

Položky, ktoré sa následne môžu reklasifikovať do hospodárskeho výsledku
Kurzové rozdiely z prevodu zahraničných jednotiek

50 257

-241 414

Čistý zisk / strata z realizovateľných finančných aktív

-10 217

-4 526

Ostatné komplexné výsledky za obdobie

40 040

-245 940

-101 248

-676 001

Zisk na akciu

-0,28

-0,86

Komplexný výsledok na akciu

-0,20

-1,35

Celkový komplexný zisk/strata za rok po zdanení

30

Konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2012 (v EUR)
Konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní
Základné
imanie

Stav k 1. januáru 2011

EUR

EUR

16 650 734,0

1 206 194,0

Komplexný výsledok za účtovné obdobie

-4 526

Pridel do rezervneho fondu
Nakup vlastnych akcií

Kapitálové Oceňovacie Nerozdelený
rezervy
rezervy zisk/strata

Spolu

Nekontrolujúce
podiely

Celkom

EUR

EUR

EUR

EUR

-398 679,0 -1 982 449,0

15 475 800

EUR

-241 414

3 251

0,0 15 475 800

-430 061

-676 001

0

-676 001

-3 251

0

0

0

-4 164

0

-4 164

-4 164

Stav k 31. decembru 2011

16 646 570

1 204 919

-640 093

-2 415 761

14 795 635

0 14 795 635

Stav k 1. januáru 2012

16 646 570

1 204 919

-640 093

-2 415 761

14 795 635

0 14 795 635

-10 217

50 257

-141 288

-101 248

0

-101 248

-849

0

0

0

-1 594

0

-1 594

Komplexný výsledok za účtovné obdobie
Pridel do rezervneho fondu
Nakup vlastnych akcií
Stav k 31. decembru 2012

849
-1 594
16 644 976

1 195 551

-589 836

-2 557 898

14 692 793

0 14 692 793

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov za rok, ktorý sa skončil k 31. decembru 2012
2012

2011

197 052
-309 546
1 332 761
344
248 812
-16 982
-85 823
56 998
91 397
-222 800
-387
-248 812
16 982

-240 690
-108 146
1 387 233
-29 221
325 360
-16 116
320 003
-170 777
838 326
-140 042
-269
-325 360
16 116

1 059 996

1 856 417

Peňažné toky z investičnej činnosti
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (-)
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti

-449 988
18 881
-431 107

-2 863 855
0
-2 863 855

Peňažné toky z finančných činností
Nákup vlastných akcií
Splatenie (-)/ čerpanie (+) úverov a pôžičiek
Úhrada záväzkov z finančného lízingu
Čisté peňažné toky z finančných činností

-1 594
-712 734
-18 008
-732 336

-4 164
535 030
-26 488
504 378

Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov ( +/-)

-103 447

-503 060

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

459 072

962 132

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

355 625

459 072

Peňažné toky z hospodárskych činností
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)
Podiel na zisku pridružených spoločností
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)
Úroky účtované do nákladov (+)
Úroky účtované do výnosov (-)
Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)
Zmena stavu zásob (+/-)
Výdavky na daň z príjmov (+/ -)
Zaplatené úroky (+/ -)
Prijaté úroky (+/ -)
Čisté peňažné toky z hospodárskej činnosti

CHEMOLAK a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
tel.: +421/33/5560 111
fax: + 421/33/5560 630
e-mail: marketing@chemolak.sk
http:// www.chemolak.sk
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Poznámky ku konsolidovaným účtovným výkazom zostaveným v súlade s medzinárodnými
štandardmi pre finančné vykazovanie za rok končiaci 31. decembra 2012

POZNÁMKY KU KONSOLIDOVANÝM ÚČTOVNÝM VÝKAZOM
ZOSTAVENÝM V SÚLADE S MEDZINÁRODNÝMI ŠTANDARDMI
PRE FINANČNÉ VYKAZOVANIE ZA ROK KONČIACI
31.DECEMBRA 2012

I.
1.

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 2012:
– z toho vedúci zamestnanci:

294
8

Stav zamestnancov k 31. decembru 2011:
– z toho vedúci zamestnanci:

290
8

2. 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 50 % do 100 %. Do konsolidačného poľa boli zahrnuté okrem materskej
spoločnosti CHEMOLAK a.s. tri dcérske spoločnosti: Chemolak Secent, s.r.o. Smolenice, CHEMOLAK TRADE,
spol. s r.o. Liberec a REALCHEM PRAHA s.r.o. a v konsolidačnom poli figurujú aj spoločný podnik IBA
CHEMOLAK, s.r.o. Smolenice a pridružený podnik BIOENERGO-KOMPLEX,s.r.o. Kolín.
1.
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.
2.
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).
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3.

Vyhlásenie o zhode

Táto konsolidovaná účtovná závierka bola pripravená na základe slovenského zákona o účtovníctve v súlade
s Medzinárodnými štandardami pre finančné vykazovanie International Financial Reporting Standards (ďalej
len „IFRS“) prijaté Radou pre medzinárodné účtovné štandardy IASB (International Accounting Standards
Board) tak, ako boli schválené na použitie v Európskej únii (ďalej len „EÚ“).
4.

Východiská pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky

Konsolidovaná účtovná závierka obsahuje účtovné závierky Spoločnosti a jej dcérskych spoločností
vyhotovované každý rok k 31. decembru. Účtovné závierky dcérskych spoločností sú zostavené za rovnaké
účtovné obdobie ako účtovná závierka materskej spoločnosti využívajúc konzistentné účtovné zásady. Úpravy
sú urobené len s cieľom zosúladiť akékoľvek rozdielne účtovné pravidlá, ktoré môžu existovať.
Všetky zostatky účtov, transakcie a nerealizované zisky z transakcií medzi spoločnosťami v Skupine sú
eliminované.
Dcérske spoločnosti, pričom ide o tie subjekty, v ktorých má Skupina právomoc kontrolovať ich činnosti, sa
konsolidujú od dátumu prevodu kontroly na Skupinu a prestávajú sa konsolidovať od dátumu straty kontroly.
V prípade straty kontroly nad dcérskou spoločnosťou, zahŕňa konsolidovaná účtovná závierka výsledky za časť
obdobia, počas ktorého mala Skupina kontrolu nad takouto dcérskou spoločnosťou.
Akvizície sú zaúčtované použitím nákupnej metódy účtovania, ktorá zahŕňa priradenie nákladov akvizície
k reálnej hodnote nadobudnutých aktív, záväzkov a podmienených záväzkov prevzatých k dátumu akvizície.
5.

Informácie o konsolidovanom celku

Priložená konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená k 31.decembru 2012 tak, aby bolo možné vykázať
konsolidovanú majetkovú situáciu a konsolidované výsledky hospodárenia skupiny spoločností. Predmetom
konsolidácie boli tieto spoločnosti:

CHEMOLAK a.s. SMOLENICE
DCÉRSKE SPOLOČNOSTI
CHEMOLAK MUKAČEVO spol. s.r.o.
v likvidácii

OBCHODNÝ PODIEL
SKUPINY v %

91,00 %

CHEMOLAK TRADE, spol. s r.o. Liberec

100,00 %

Chemolak Secent, s.r.o. Smolenice

100,00 %

REALCHEM PRAHA s.r.o. Liberec

100,00 %

SPOLOČNÝ PODNIK
IBA CHEMOLAK, s.r.o Smolenice
PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI
BIOENERGO-KOMPLEX, s.r.o Kolín

OBCHODNÝ PODIEL
SKUPINY v %
50,00 %
OBCHODNÝ PODIEL
SKUPINY v %
49,91 %

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.
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II. 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 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.
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.
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.
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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 počas dvoch rokov.
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 %

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.
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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 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.
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Dotácie
Štátne dotácie
Štátne dotácie sa vykazujú v reálnej hodnote, ak existuje primerané uistenie o prijatí dotácie a splnení
všetkých podmienok spojených s prijatím dotácie. Ak sa dotácia vzťahuje na úhradu nákladov, vykazuje
sa ako výnos počas doby potrebnej na systematické kompenzovanie dotácie s nákladmi, na ktorých úhradu
je dotácia určená.
Ak sa dotácia vzťahuje na obstaranie dlhodobého majetku, reálna hodnota dotácie sa účtuje do výnosov
budúcich období a rovnomerne sa zúčtováva do zisku/straty počas odhadovanej životnosti príslušného
majetku.
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 vo funkčnej mene spoločnosti, pričom pri čiastke v cudzej mene
sa použije výmenný kurz medzi funkčnou 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 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 dcérskych
spoločností sa prepočítajú kurzom platným k súvahovému dňu, nasledovne:
• kurzové rozdiely z účtov dlhodobého finančného majetku sa účtujú v prospech ( na ťarchu ) účtov
dlhodobého finančného majetku súvzťažne s vlastným imaním.
• Kurzové rozdiely z účtov pohľadávok, krátkodobého finančného majetku (pokladňa, bankové účty),
záväzkov, úverov a finančných výpomocí sa účtujú v prospech ( na ťarchu ) účtov dlhodobého finančného
majetku súvzťažne s účtami kurzových rozdielov uvádzaných vo výkaze komplexného výsledku
Výnosy a náklady sa prepočítajú váženým priemerným kurzom za účtovné obdobie.
Výsledné kurzové rozdiely sa vykazujú vo fonde z prepočtu cudzích mien, ktorý 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 jednotlivých spoločností vstupujúcich do
konsolidácie v zmysle platných právnych predpisov po zohľadnení prípadných úprav 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
v obehu)

(- vážený priemer zisku prislúchajúceho kmeňovým akcionárom a počtu akcií

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)
vytvorenia zdaniteľného príjmu voči ktorému je možné zaúčtovať odložené daňové pohľadávky
b)
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 predchádzajúcom účtovnom
období, okrem nasledovných nových IFRS štandardov a dodatkov k existujúcim IFRS štandardom:

IAS 12 Dodatok k Daniam z príjmu - Odložená daň: Návratnosť podkladových aktív
IFRS 1 Dodatok k Prvému uplatneniu Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo – vysoká hyperinflácia a
zrušenie pevných dátumov pre prvouplatňovateľov
IFRS 7 Finančné nástroje: Zverejňovanie – Zdokonalenie zverejňovania pri prevodoch finančných aktív
IFRS 11 Spoločné podnikanie
Uplatnenie dodatkov k štandardom IAS 12, IFRS 1 a IFRS7 nespôsobilo žiadne zmeny v účtovných zásadách

spoločnosti.
Uplatnenie nového štandardu IFRS 11 Spoločné podnikanie spôsobilo zmenu v spôsobe konsolidácie
spoločného podniku IBA Chemolak, s.r.o., ktorý bol do konca roka 2011 konsolidovaný metódou podielovej
konsolidácie v súlade s povoleným alternatívnym postupom podľa IAS 31. IFRS 11 nahrádza štandard IAS
31 a podľa jeho znenia sa spoločné podnikanie klasifikuje buď ako spoločná činnosť alebo ako spoločný
podnik (joint venture) a to v závislosti na právach a povinnostiach zmluvných strán spoločného podnikania.
Spoločný podnik podľa IFRS 11 je možné účtovať len metódou vlastného imania. Prechodné ustanovenia
štandardu IFRS 11 vyžadujú, aby účtovné jednotky uplatnili zmenu z účtovania metódou podielovej
konsolidácie na metódu vlastného imania retroaktívne, v dôsledku čoho došlo k zmene porovnateľných
údajov v konsolidovanom výkaze finančnej pozície, konsolidovanom výkaze komplexného výsledku
i konsolidovanom výkaze peňažných tokov za rok končiaci 31. decembra 2012 nasledovne (zmena metódy
konsolidácie nemala žiaden vplyv na výkaz zmien vo vlastnom imaní):
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Poznámky ku konsolidovaným účtovným výkazom zostaveným v súlade s medzinárodnými štandardmi pre finančné vykazovanie za rok končiaci
31. decembra 2012
Údaje konsolidovaného výkazu komplexného výsledku za rok 2011

Údaje konsolidovaného výkazu finančnej pozície k 31. decembru 2011

retrospektívna
úprava vo finančných
výkazoch 2012

finančné výkazy k
31. decembru 2011

MAJETOK
Neobežný majetok
Nehmotný majetok
Pozemky, budovy a zariadenia
Investície do spoločných a pridružených podnikov
Investície k dispozícii na predaj
Ostatný neobežný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky
Pohľadávky z daní iných ako daň z príjmov
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Majetok spolu

17 958 590
1 463 730
13 926 082
2 554 109
10 985
3 684
10 080 360
6 663 070
2 956 451
1 767
459 072
28 038 950

17 880 779
1 463 730
14 240 340
2 162 040
10 985
3 684
10 459 384
6 815 128
3 156 422
27 697
460 136
28 340 163

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
Vlastné imanie
Základné imanie
Rezervné fondy
Oceňovacie rezervy
Nerozdelené zisky
Neobežné záväzky
Bankové úvery
Dlhodobé rezervy
Odložený daňový záväzok
Dlhodobé záväzky z finančného leasingu
Ostatné neobežné záväzky
Obežné záväzky
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Záväzky z dane z príjmu
Záväzky z daní iných ako daň z príjmov
Bankové kontokorentné účty a úvery
Krátkodobé záväzky z finančného leasingu
Krátkodobé rezervy
Záväzky spolu
Vlastné imanie a záväzky spolu

14 795 635
16 646 570
1 204 919
-640 093
-2 415 761
2 406 728
614 137
42 792
1 010 179
13 424
726 196
10 836 587
2 451 063
0
84 008
8 279 658
19 460
2 398
13 243 315
28 038 950

14 795 635
16 646 570
1 204 919
-640 093
-2 415 761
2 411 201
614 137
42 792
1 010 179
17 510
726 584
11 133 327
2 733 811
0
84 877
8 292 781
19 460
2 398
13 544 528
28 340 163

retrospektívna
úprava vo finančných
výkazoch 2012

finančné výkazy k
31. decembru 2011

24 990 038
927 156
4 418 587

25 588 707
966 279
4 418 587

Výnosy
Tržby z predaja výrobkov, tovaru a služieb
Zmeny stavu zásob výrobkov a nedokončenej výroby
Aktivované vlastné výkony
Náklady
Spotrebovaný materiál, suroviny,energie a náklady na predaný tovar
Osobné náklady
Odpisy
Ostatné prevádzkové náklady

-22 395 191
-3 745 945
-1 387 233
-2 427 095

-22
-3
-1
-2

866
827
422
513

138
201
242
295

Zisk / strata pred zdanením a finančnými operáciami

380 317

344 696

Úroky
Ostatné finančné náklady
Zisk pridruženej spoločnosti

-309 244
-311 762
-108 146

-310 243
-312 021
-71 266

-348 835

-348 834

-81 226

-81 227

-430 061

-430 061

Položky, ktoré sa následne môžu reklasifikovať do hospodárskeho výsledku
Kurzové rozdiely z prevodu zahraničných jednotiek
-241 414
Čistý zisk / strata z realizovateľných finančných aktív
-4 526
Ostatné komplexné výsledky za obdobie
-245 940

-241 414
-4 526
-245 940

Celkový komplexný zisk/strata za rok po zdanení

-676 001

-676 001

Zisk na akciu

-0,86

-0,86

Komplexný výsledok na akciu

-1,35

-1,35

Zisk / strata pred zdanením
Daň z príjmu

Čistý zisk / strata za obdobie
Ostatné komplexné výsledky
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Poznámky ku konsolidovaným účtovným výkazom zostaveným v súlade s medzinárodnými
štandardmi pre finančné vykazovanie za rok končiaci 31. decembra 2012

K dátumu schválenia týchto finančných výkazov EÚ schválila na vydanie nasledujúce štandardy, revidované
verzie a interpretácie, ktoré zatiaľ nenadobudli účinnosť:
• IFRS 10 „Konsolidovaná účtovná závierka“, prijaté EÚ dňa 11. decembra 2012 (s účinnosťou pre účtovné
obdobia začínajúce sa 1. januára 2014 alebo neskôr),
• IFRS 12 „Zverejňovanie podielu v iných účtovných jednotkách“, prijaté EÚ dňa 11. decembra 2012
(s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2014 alebo neskôr),
• IFRS 13 „Oceňovanie v reálnej hodnote“, prijaté EÚ dňa 11. decembra 2012 (s účinnosťou pre účtovné
obdobia začínajúce sa 1. januára 2013 alebo neskôr),
• IAS 27 (revidovaný v r. 2011) „Individuálna účtovná závierka“, prijaté EÚ dňa 11. decembra 2012
(s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2014 alebo neskôr),
• IAS 28 (revidovaný v r. 2011) „Investície do pridružených spoločností a spoločných
podnikov“,
prijaté EÚ dňa 11. decembra 2012
(s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce
sa 1. januára 2014 alebo neskôr),
• Dodatky k IFRS 7 „Finančné nástroje: zverejňovanie“ – Vzájomné započítanie finančného majetku
a finančných záväzkov, prijaté EÚ dňa 13. decembra 2012 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce
sa 1. januára 2013 alebo neskôr),
• Dodatky k IAS 1 „Prezentácia účtovnej závierky“– Prezentácia položiek ostatného súhrnného zisku, prijaté
EÚ dňa 5. júna 2012 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. júla 2012 alebo neskôr),
• Dodatky k IAS 19 „Zamestnanecké požitky“– Zlepšenie účtovania o požitkoch po skončení zamestnania,
prijaté EÚ dňa 5. júna 2012 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2013 alebo
neskôr),
• Dodatky k IAS 32 „Finančné nástroje: Prezentácia“– Vzájomné započítanie finančného majetku
a finančných záväzkov, prijaté EÚ dňa 13. decembra 2012 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce
sa 1. januára 2014 alebo neskôr),
• IFRIC 20 „Náklady na skrývku v produkčnej fáze povrchovej bane“, prijaté EÚ dňa 11. decembra 2012
(s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2013 alebo neskôr).
Spoločnosť očakáva, že prijatie týchto štandardov, revidovaných verzií a interpretácií nebude mať významný
vplyv na jej finančné výkazy v období prvého uplatnenia.
V súčasnosti sa štandardy IFRS tak, ako ich prijala EÚ, významne neodlišujú od predpisov schválených
Radou pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) okrem nasledujúcich štandardov, dodatkov k existujúcim
štandardom a interpretáciám, ktoré neboli schválené na použitie k 31. decembru 2012:
•
•
•
•

•

•

IFRS 9 „Finančné nástroje“(s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1.januára 2015 alebo
neskôr),
Dodatky k IFRS 1 „Prvé uplatnenie IFRS“– Štátne úvery (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce
sa 1. januára 2013 alebo neskôr),
Dodatky k IFRS 9 „Finančné nástroje“ a IFRS 7 „Finančné nástroje: zverejňovanie“ – Povinný dátum
účinnosti a prechodné zverejňovania,
Dodatky k IFRS 10 „Konsolidovaná účtovná závierka “,IFRS 11 „Spoločné podnikanie“
a IFRS 12 „Zverejňovanie podielu v iných účtovných jednotkách“– Príručka o prechode (s účinnosťou pre
účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2013 alebo neskôr),
Dodatky k IFRS 10 „Konsolidovaná účtovná závierka “,IFRS 12 „Zverejňovanie podielu v iných účtovných
jednotkách“ a IAS 27 „Individuálna účtovná závierka“ – Investičné subjekty (s účinnosťou pre účtovné
obdobia začínajúce sa 1. januára 2014 alebo neskôr),
Dodatky k rôznym štandardom „Ročný projekt zvyšovania kvality IFRS (2012)“
vyplývajúce z ročného projektu zlepšovania kvality IFRS zverejneného dňa 17. mája 2012
(IFRS 1, IAS 1, IAS 16, IAS 32, IAS 34), ktorých cieľom je predovšetkým odstrániť nezrovnalosti
a vysvetliť znenie (dodatky sa budú vzťahovať na účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2013 alebo
neskôr).
Spoločnosť očakáva, že prijatie týchto štandardov, dodatkov k existujúcim štandardom a interpretáciám
nebude mať významný vplyv na jej finančné výkazy v období prvého uplatnenia.
Zároveň účtovanie o zabezpečovacích nástrojoch v súvislosti s portfóliom finančných aktív a záväzkov,
ktorého zásady EÚ ešte neprijala, zostáva naďalej neupravené. Na základe odhadov spoločnosti
uplatnenie účtovania o zabezpečovacích nástrojoch v súvislosti s portfóliom finančných aktív alebo
záväzkov podľa IAS 39 „Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie“ by nemalo významný vplyv
na finančné výkazy, ak by sa uplatnilo k dátumu zostavenia účtovnej závierky.
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Poznámky ku konsolidovaným účtovným výkazom zostaveným v súlade s medzinárodnými
štandardmi pre finančné vykazovanie za rok končiaci 31. decembra 2012

SUBJEKTY KONSOLIDÁCIE
Chemolak, a.s.
CHEMOLAK a.s. zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za skupinu podnikov, ktorej súčasťou
nakoľko je vo vzťahu k ostatným účtovným jednotkám konsolidačného poľa v pozícii materskej
spoločnosti.
Predmet činnosti: výroba a predaj náterových látok vrátane súvisiaceho servisu
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
IBA Chemolak, s.r.o.Smolenice
V uvedenej spoločnosti má CHEMOLAK a.s., majetkový podiel 50,00 %, čo predstavuje podstatný vplyv
a spoločnosť je predmetom konsolidácie metódou vlastného imania.
Predmet činnosti: výroba a predaj práškových náterových látok
CHEMOLAK TRADE, spol. s r. o. Liberec (Česká republika)
V uvedenej spoločnosti má CHEMOLAK a.s., majetkový podiel 77,58 %, čo predstavuje rozhodujúci vplyv
a spoločnosť je predmetom konsolidácie metódou úplnej konsolidácie.
Predmet činnosti: predaj náterových látok.
Pozn.: 22,42 %- ný majetkový podiel v Chemolak Trade vlastní spoločnosť Realchem Praha s.r.o.
REALCHEM PRAHA s.r.o Liberec (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.
CHEMOLAK MUKAČEVO spol. s.r.o. (Ukrajina) - v likvidácii
Z dôvodu, že Skupina nemá nad spoločnosťou CHEMOLAK Mukačevo kontrolu, táto nebola zahrnutá
do konsolidácie.
BIOENERGO-KOMPLEX, s.r.o Kolín (Česká republika)
V uvedenej spoločnosti má CHEMOLAK a.s., majetkový podiel 49,91 %, čo predstavuje podstatný vplyv
a spoločnosť je predmetom konsolidácie metódou vlastného imania.
Predmet činnosti: výroba chemických látok a chemických prípravkov
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Poznámky ku konsolidovaným účtovným výkazom zostaveným v súlade s medzinárodnými štandardmi pre finančné vykazovanie za rok končiaci
31. decembra 2012

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 PRAHA s.r.o.
IBA CHEMOLAK s.r.o.
BIOENERGO-KOMPLEX, s.r.o

Sídlo

SMOLENICE
LIBEREC
SMOLENICE
PRAHA
SMOLENICE
KOLÍN

Výška
základného
imania v
EUR
2012
16 650 734
7 626 456
160 000
2 012 644
1 000 000
4 620 095

Podiel
Skupiny na
zákl. imaní
v%
2012
100,00
100,00
100,00
50,00
49,91 %

Vlastné imanie EUR
2012
17 670 123
126 161
33 181
1 833 356
814 222
3 790 771

2011
17 959 363
211 388
28 195
1 823 469
784 139
4 331 535

Hospodársky výsledok
V EUR
2012
280 416
-90 580
4 985
-16 300
30 0083
(788 858)

2011
(544 426)
(168 614)
16 986
(89 371)
(73 760)
(138 137)

III. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE KU KONSOLIDOVANEJ SÚVAHE

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Zriaďovacie
náklady
Obstarávacia cena k 1. 1. 2012
Prírastky,úbytky.likvidácia
Obstarávacia cena
k 31. 12. 2012
Oprávky k 1. 1. 2012
Prírastky, odpis
Oprávky k 31. 12. 2012
Zostatková cena k 1. 1. 2012
Zostatková cena k 31.12. 2012

0

0

0
0

Aktivované
náklady na
vývoj

Softvér

3 790 110
476 055

1 710 957
0

4 266 165
(3 233 618)
(210 825)
(3 444 443)
556 492
821 722

1 710 957
(1 708 677)
0
(1 710 049)
2 280
908

Oceniteľné
práva
1 054 813
0
1 054 813
(1 054 813)
0
( 1 054 813)
0
0

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok
20 662
0
20 662
(20 662)
0
(20 662)
0
0

Obstarávaný
dlhodobý
nehmotný
majetok
904 958
(247 936)
657 022
0
0
0
904 958
657 022

Poskytnuté
preddavky

Celkom

0
0

7 481 500
228 119

0
0

7 709 619
(6 017 770)
(210 825)
(6 229 967)
1 463 730
1 479 652

0
0
0

Hodnota plne odpísaného nehmotného majetku, ktorý skupina ďalej využíva pri svojej činnosti predstavuje 5 175 tisíc EUR (2011: 4 963 tisíc EUR).
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Poznámky ku konsolidovaným účtovným výkazom zostaveným v súlade s medzinárodnými
štandardmi pre finančné vykazovanie za rok končiaci 31. decembra 2012

Informácie o výskumnej a vývojovej činnosti Skupiny
Náklady na vývoj
Neaktivované náklady na vývoj
Aktivované náklady na vývoj

2012
265 424
94 748
187 356

2011
251 302
16 680
267 982

Náklady na vývoj, ktoré Skupina uskutočňuje vo vlastnej réžii sa účtujú do nákladov v roku svojho vzniku.
Náklady na vývoj sa po splnení zákonom stanovených predpokladov aktivujú do nehmotného majetku.
V aktivovaných nákladoch na vývoj sú zahrnuté výdaje na vývoj, výsledky ktorého budú použité v rámci
výrobných postupov pri produkcii nových typov výrobkov. Vedenie Skupiny zároveň predpokladá technický
úspech a ziskovosť týchto výrobkov.
Náklady vynaložené na vývoj pozostávajú predovšetkým zo spotrebovaného materiálu na úlohy vývoja,
konštrukčných, technologických a výrobných hodín.
Tieto náklady je možné aktivovať do nehmotného majetku pri splnení podmienok:
• výrobok je jasne definovaný a náklady na jeho vývoj možno identifikovať,
• Skupina má v úmysle výrobok vyrábať a predávať,
• Skupina môže preukázať existenciu trhu pre daný výrobok,
• Skupina má dostatočné zdroje na dokončenie vývojového projektu, jeho predaj alebo
vnútorné využitie.
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Poznámky ku konsolidovaným účtovným výkazom zostaveným v súlade s medzinárodnými štandardmi pre finančné vykazovanie za rok končiaci
31. decembra 2012

2. Pozemky, budovy a zariadenia

Pozemky

Obstarávacia cena k 1.1.2012
Prírastky,úbytky.likvidácia
Obstarávacia cena k 31. 12. 2012
Oprávky k 1.1.2012
Prírastky, odpis
Oprávky k 31.12.2012
Zostatková cena k 1.1.2012
Zostatková cena k 31.12.2012

1 004 836
13 540
1 018 376
0
0
0
1 004 836
1 018 376

Stavby

20 193 729
839 943
21 033 672
(10 625 068)
(1 323 575)
(11 948 643)
9 568 661
9 085 029

Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecí
23 727 562
(37 173)
23 690 389
(20 487 443)
2 168
(20 485 275)
3 240 119
3 205 114

Ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Obstarávaný
dlhodobý
hmotný
majetok

3 552
0
3 552
0

594 137
(110 505)
483 632
0

0
3 552
3 552

0
594 137
483 632

Oprav.pol.
k majetku
(485 223)
43 524
(441 699)
0
0
0
(485 223)
(441 699)

Celkom

45 038 593
749 329
45 787 922
(31 112 511)
(1 321 407)
(32 433 918)
13 926 082
13 354 004

Hodnota plne odpísaného hmotného majetku, ktorý skupina ďalej využíva pri svojej činnosti predstavuje 19 329 tisíc EUR (2011: 18 355 tisíc EUR).
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo: 19 718 335 €

14

Poznámky ku konsolidovaným účtovným výkazom zostaveným v súlade s medzinárodnými
štandardmi pre finančné vykazovanie za rok končiaci 31. decembra 2012

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 .
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.
Okrem uvedených základných zmlúv na poistenie majetku má spoločnosť uzatvorené ďalšie
poistné zmluvy na:
• poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom do výšky 800 000 EUR.
• poistenie majetku počas prepravy na obdobie jedného roka.
• poistenie strojov a zariadení. Poistná suma je 2 246 976 EUR.
3. Investície do spoločných podnikov a pridružených spoločností

K 1.1.2012
Prírastky
Úbytky
K 31.12. 2012

2 554 109
0
254 875
2 299 234

Investícia do spoločných podnikov a pridružených spoločností v rámci Skupiny Chemolak predstavuje
investíciu do spoločností IBA Chemolak, s.r.o. Smolenice a BIOENERGO-KOMPLEX, s.r.o Kolín. V roku
2012 sa z dôvodu zmeny kurzu CZK/EUR a dosiahnutého hospodárskeho výsledku pridruženej
spoločnosti znížila hodnota uvedenej investície z hodnoty 2 554 109 EUR na hodnotu 2 299 234 EUR
4. Investície na predaj
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
K 1. 1 2012
Prírastky
Úbytky
Presuny
K 31. 12 2012

10 985
0
1 835
0
9 150

K 1.1.2012 hodnota Ostatných dlhodobých cenných papierov 10 985 EUR pozostávala z:
• finančná investícia CHEMOLAK a.s. - akcie OTP a.s. Bratislava v hodnote 7 980 EUR
• podiel na základnom imaní v spoločnosti Chemolak Mukačevo s.r.o. v hodnote 3 005 EUR
K 31.1.2012 hodnota Ostatných dlhodobých cenných papierov 9 150 EUR pozostávala z:
• finančná investícia CHEMOLAK a.s. - akcie OTP a.s. Bratislava v hodnote 7 980 EUR.
• podielu na základnom imaní v spoločnosti Chemolak Mukačevo s.r.o. v hodnote 1 170 EUR
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5. Ostatný neobežný majetok
Prijaté dlhodobé zálohy
K 1. 1 2012
Prírastky
Úbytky
Kurzové rozdiely
K 31. 12 2012

3 684
1
0
0
3 685

Dlhodobé zálohy k 1.1.2012 pozostávali z prijatej dlhodobej kaucie na nájom od spoločnosti PDI Liberec
v hodnote 94 996 ( 3 685 EUR), ktorá pôsobí v priestoroch spoločnosti CHEMOLAK TRADE s.r.o. Liberec.
6. Zásoby
Zásoby pozostávajú z nasledujúcich položiek:
Stav
k 31. 12.
2012

Druh zásob
Suroviny a materiál
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Zásoby spolu

Stav
k 31. 12.
2011

2 168 553
499 050
3 131 659
339
1 238 328
7 037 928

2 308 422
348 395
2 822 966
339
1 182 948
6 663 070

7. Obchodné a ostatné pohľadávky

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

k 31.12.2012
3 862 368

k 31.12.2011
3 799 185

(1 212 970)
2 649 398
339 082
55 176
45 986
37 479
3 127 121

(1 269 029)
2 530 156
324 481
32 913
29 078
39 823
2 956 451

Spôsob a výška poistenia pohľadávok
Predmet poistenia
Poistenie pohľadávok
z dodávateľských úverov
od 13.6.2009
Hodnota pohľadávok, na ktoré
sa zriadilo záložné právo
Hodnota pohľadávok, pri
ktorých je obmedzené právo
s nimi nakladať

Poistná suma
9 000 000

Poistné

Názov a sídlo poisťovne
Coface Austria

0,12 %

Kreditversicherung AG

X

0

X

0

Poistné sa platí mesačne.
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Poistenie krátkodobého rizika u vybraných zahraničných odberateľov
Odberateľ
AOC, USA
PROTEC COATINGS B.V.
Kwarcsystem, Poľsko
Fabryka Sniezka, Poľsko
Sefra Farben, Rakúsko
Novatic, Nemecko
Henkel ČR, Česká republika
FORTEC, Poľsko
Poistené pohľadávky spolu

Poistná suma
800 000
20 000
150 000
480 000
25 000
200 000
170 000
400 000
2 245 000

Poistné
0,12%
0,12%
0,35%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
X

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

Poistné sa platí mesačne.
8. Pohľadávky z daní iných ako daň z príjmov

Pohľadávky z dane z pridanej hodnoty

K 31.12.2012
0

K 31.12.2011

K 31.12.2012
355 625
43 402
312 223

K 31.12.2011
459 072
35 539
423 533

K 31.12.2012
16 650 734
(5 758)
1 195 551
(589 836)
(2 557 898)
(141 288)
14 692 793

K 31.12.2011
16 650 734
(4 164)
1 204 919
(640 093)
(2 415 761)
(430 061)
14 795 635

1 767

9. Peniaze a peňažné ekvivalenty

Peniaze a peňažné ekvivalenty, z toho
Peniaze
Účty v bankách

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY
10. Vlastné imanie

Základné imanie
Vlastné akcie a obchodovateľné podiely
Rezervné fondy
Fond z prepočtu cudzích mien
Nerozdelený zisk
z toho zisk bežného roka
Konečný stav k 31. decembru
11. Dlhodobé pôžičky – úvery

K 31.12.2012 skupina evidovala nasledovné dlhodobé úvery
Druh úveru

Banka

Mena

Splátkový Grant EU
Prevádzkový úver SZRB
Úvery a výpomoci spolu

Tatrabanka
SZRB
x

EUR
EUR
x

Suma
Úroková sadzba
Splatnosť
v EUR
v%
280 637 3M EURUIBOR +3,50 % p.a. 30.09.2014
294 700 3M EURUIBOR +3,00 % p.a. 21.6.2017
575 337
x
x

K 31.12.2011 skupina evidovala nasledovné dlhodobé úvery
Druh úveru

Banka

Mena

Splátkový Grant EU
Úvery a výpomoci spolu

Tatrabanka
X

EUR
x

Suma
v EUR
614 137
614 137

Úroková sadzba
v%
4,87
x

Splatnosť
30.09.2014
x

17

Poznámky ku konsolidovaným účtovným výkazom zostaveným v súlade s medzinárodnými
štandardmi pre finančné vykazovanie za rok končiaci 31. decembra 2012

12. Dlhodobé rezervy
Druh rezervy
Rezerva na odchodné
Dlhodobé rezervy spolu
•

Stav
k 1. 1. 2012
42 792
42 792

Zrušenie
Stav
v priebehu roka k 31. 12. 2012
0
43 136
0
43 136

Tvorba
344
344

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 dlhodobej rezervy z hodnoty 42 792EUR na hodnotu
43 136 EUR; t.j. o 344 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..

13. Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka:
Názov položky
Zdaniteľné dočasné rozdiely medzi účtovnou
hodnotou majetku a daňovou základňou
Odpočítateľné dočasné rozdiely medzi účtovnou
hodnotou záväzkov a daňovou základňou
Zdaniteľné dočasné rozdiely spolu
Sadzba dane z príjmov ( v %)
Odložený daňový záväzok
Zmena odloženého daňového záväzku
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania

K 31.12.2012
(4 679 777)

K 31.12.2011
(5 361 921)

127 529

45 190

(4 552 248)
23
(1 047 017)
(36 838)
(28 407)
(8 431)

(5 316 731)
19
(1 010 179)
(460 178)
(80 959)
(379 219)

14. Dlhodobé záväzky z finančného leasingu:

Predmet leasingu
Leasing mixačných zariadení
Leasing automobilov a VZV
Spolu

K 31.12.2012
5 739
23 275
29 014

K 31.12.2011
11 745
1 825
13 424
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15. Ostatné neobežné záväzky:
15.1. Dotácie

k 31.12.2012
Dotácie
Spolu

662 483
662 483

k 31.12.2011
721 721
721 721

V rámci ostatných neobežných záväzkov vykazuje Skupina dotáciu vo výške 662 483 EUR. Jedná
sa o čiastočne čerpanú dotáciu v rámci externej pomoci Európskeho spoločenstva na projekt „Zvýšenie
konkurencieschopnosti spoločnosti CHEMOLAK a.s. zavedením nových inovatívnych technológií“. Celková
výška investície v rámci uvedeného projektu bola 2 046 896 EUR a schválená výška poskytnutého
príspevku 818 758,44 €. Dotácia je vedená v rámci Ostatných neobežných záväzkov a je rozpúšťaná do
hospodárskeho výsledku cez účty Ostatných prevádzkových nákladov priamoúmerne s s odpismi
dlhodobého majetku obstaraného z prostriedkov dotácie.

15.2. Záväzky zo sociálneho fondu:
Text
Stav sociálneho fondu k 1.1.
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov
Tvorba ďalším prídelom zo zisku
Tvorba prídelom z ostatných fondov
Ostatná tvorba
Tvorba spolu
Čerpanie sociálneho fondu
Čerpanie spolu
Stav sociálneho fondu k 31. 12.

2012
778
20 474
0
0
0
20 474
13 761
13 761
7 491

2011
4 647
19 731
0
0
0
19 731
23 600
23 600
778

15.3. Prijaté dlhodobé zálohy:

K 1. 1 2012
Prírastky
Úbytky
Kurzové rozdiely
K 31. 12 2012

Prijaté dlhodobé zálohy
3 697
1 286
0
0
4 983

16. Obchodné a ostatné záväzky

k 31.12.2012
Záväzky z obchodného styku,
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

2 344 363
29 345
6 154
180 462
148 525
101 794
6 369
82 554
2 899 566

k 31.12.2011
2 003
42
6
183
137

324
788
534
138
209
0
7 149
70 921
2 451 063
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17. Záväzky z dane z príjmu a ostatných daní
17.1. Záväzky z dane z príjmu
k 31.12. 2012
Záväzky z dane z príjmu

0

k 31.12. 2011
0

17.2. Záväzky z daní iných ako daň z príjmov

Záväzky z daní iných ako daň z príjmov
z toho
Daň zo mzdy
DPH

k 31.12. 2012
62 132

k 31.12. 2011
84 008

47 479
14 653

47 202
36 806

18. Krátkodobé úvery a pôžičky:
Údaje o krátkodobých bankových úveroch a výpomociach k 31.12.2012
Druh úveru
Kontokorentný
Revolvingový
Splátkový Grant EU
Revolvingový
Kontokorentný
Revolvingový
Prevádzkový
Kontokorentný

Banka
Tatrabanka
Tatrabanka
Tatra banka
Volksbank
Volksbank
SLSP
SZRB

Mena
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Úvery a výpomoci spolu

X

X

Stav k 31. 12. 2012
113 561
1 920 000
307 000
3 000 000
103 865
2 000 000
84 240
90 180
7 618 846

Údaje o krátkodobých bankových úveroch a výpomociach k 31.12.2011:
Druh úveru
Kontokorentný
Revolvingový
Splátkový Grant EU
Revolvingový
Kontokorentný
Kontokorentný
Úvery a výpomoci spolu

Banka
Tatrabanka
Tatrabanka
Tatra banka
Volksbank
Volksbank
SLSP
x

Mena
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
X

Stav k 31. 12. 2011
418 270
1 835 000
307 000
3 000 000
677 060
2 042 328
8 279 658

19. Krátkodobá časť záväzkov z finančného leasingu
Predmet leasingu
Leasing mixačných zariadení
Leasing automobilov a VZV
Spolu

k 31.12.2012

k 31.12.2011

8 337
12 851
21 188

11 681
7 779
19 460

k 31.12.2012
2 412
2 412

k 31.12.2011
2 398
2 398

20. Krátkodobé rezervy

Krátkodobé rezervy na odchodné
Krátkodobé rezervy spolu
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IV. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE KU KONSOLIDOVANÉMU VÝKAZU KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU
21. Tržby
Skupina dosiahla nasledovné tržby:

Tržby z predaja výrobkov a tovaru
Tržby z predaja služieb
Celkom

Teritoriálna štruktúra tržieb
Slovenská republika
Česká republika
Ostatné zahraničie
Celkom

Suma
k 31. 12.
2012
13 701 472
4 253 528
9 928 420
27 883 485

%
49,14
15,25
35,61
100,00

k 31.12. 2012
27 056 746
826 838
27 883 485

k 31.12. 2011
24 347 786
642 252
24 990 038

Suma
k 31. 12. 2011

%

12 984 678
3 925 970
8 079 390
24 990 038

51,96
15,71
32,33
100,00

k 31.12. 2012
(2 861 296)
(143 590)
69 802
63 016
(2 872 068)

k 31.12. 2011
(2 861 146)
(129 837)
74 585
489 303
(2 427 095)

k 31.12. 2012
420 267

k 31.12. 2011
380 317

k 31.12. 2012

k 31.12. 2011

(231 830)
8 615
100 579
(91 964)
(223 215)

(309 244)
(311 762)
(108 665)
(203 097)
(621 006)

k 31.12. 2012
(309 546)
(309 546)

k 31.12. 2011
(108 146)
(108 146)

k 31.12. 2012
(112 494)

k 31.12. 2011
(348 835)

22. Ostatné prevádzkové náklady

Služby
Dane a poplatky
Zisk z predaja majetku a zásob
Ostatné náklady/výnosy na hospodársku činnosť
Ostatné prevádzkové náklady celkom

23. Zisk / strata pred zdanením a finančnými operáciami

Zisk / strata pred zdanením a finančnými operáciami

24. Úroky a ostatné finančné náklady

Úroky
Ostatné finančné výnosy / náklady, z toho
Kurzové rozdiely
Ostatné náklady na finančnú činnosť
Zisk z finančných operácií

25. Zisk pridružených spoločností

Podiel na zisku v pridružených spoločnostiach
Celkom

26. Zisk/ strata pred zdanením

Zisk/ strata pred zdanením
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27. Daň z príjmu
k 31.12. 2012
387
28 407
28 794

Daň z príjmu splatná
Daň z príjmu odložená
Celkom

k 31.12. 2011
267
80 959
81 226

28. Čistý zisk / strata za obdobie
Položka
Zisk pred zdanením
Daň z príjmov
Zisk po zdanení
Počet akcií
Zisk po zdanení/akcia

k 31.12. 2012
(112 494)
(28 794)
(141 288)
501620
(0,28)

k 31.12. 2011
(348 835)
(81 226)
(430 061)
501 620
(0,86)

29. Finančné nástroje
Finančným nástrojom je hotovosť, kapitálový nástroj inej účtovnej jednotky, akákoľvek dohoda
oprávňujúca získať alebo zaväzujúca poskytnúť hotovosť alebo iné finančné aktívum alebo akákoľvek
dohoda oprávňujúca alebo zaväzujúca zámenu finančných aktív a záväzkov.
Účtovná hodnota finančných nástrojov:

V EUR
Peniaze a peňažné ekvivalenty

Pozn.

2012

2011

9

355 625

459 072

Pohľadávky z obchodného styku

7

2 649 398

2 530 156

Investície do pridružených podnikov

3

2 299 234

2 554 109

Investície k dispozícií na predaj

4

9 150

10 985

5 313 407

5 554 322

Pohľadávky

Dlhodobý úver, okrem krátkodobej časti

11

575 337

614 137

Dlhodobé záväzky z finančného leasingu

14

29 014

13 424

Ostatné dlhodobé záväzky

15

7 491

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky

16

2 810 643

2 372 993

Bankové kontokorentné účty a úvery

18

7 618 846

8 279 658

Krátkodobé záväzky z finančného leasingu

19

21 188

19 460

11 064 519

11 300 450

Finančné záväzky ocenené v zostatkovej

778

(amortizovanej) hodnote
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Reálna hodnota finančných nástrojov
Reálna hodnota pohľadávok a finančných záväzkov ocenených v zostatkovej hodnote sa z dôvodu ich krátkej
splatnosti, resp. viazanosti na variabilné úrokové miery, významne nelíši od ich účtovnej hodnoty.
Riadenie finančného rizika
Nasledovné riziká súvisia s držanými finančnými nástrojmi:
i) Kreditné riziko;
ii) Riziko likvidity;
iii) Trhové riziko, ktoré zahrňuje:
•
Úrokové riziko;
•
Menové riziko;
•
Riziko zmien trhových cien
Skupina môže pri riadení svojho komoditného, kurzového a úrokového rizika vyplývajúceho z peňažných
tokov z podnikateľských činností a finančných dohôd uzatvárať rozličné typy forwardov, swapov a opcií.
i) Kreditné riziko
Koncentrácia úverového rizika vzťahujúca sa k účtom pohľadávok je obmedzená v dôsledku veľkého počtu
zákazníkov Skupiny. Finančná situácia zákazníkov je neustále hodnotená a vo všeobecnosti sa od zákazníkov
nevyžaduje žiadne ručenie. Skupina vytvára opravné položky na potenciálnu stratu zo zníženia hodnoty
a takéto straty spolu neprevyšujú očakávania vedenia.

Analýza pohľadávok bez znehodnotenia:

V EUR
V lehote splatnosti bez znehodnotenia

Zostatková
hodnota
2012

Zostatková
hodnota
2011

2 534 453

2 399 432

75 609

122 664

116 476

77 451

1 135 830

1 199 638

3 862 368

3 799 185

Po lehote splatnosti bez znehodnotenia
do 90 dní
91 – 180 dní
nad 180 dní
Pohľadávky bez znehodnotenia spolu

Analýza znehodnotených pohľadávok:

V EUR
V lehote splatnosti so znehodnotením

Nominálna
hodnota 2012

Opravná položka
2012

Zostatková
hodnota 2012

-

-

-

75 609

(18 902)

56 706

116 476

(58 238)

58 238

1 135 830

(1 135 830)

-

1 327 914

(1 212 970)

114 944

Po lehote splatnosti so znehodnotením
do 90 dní
91 – 180 dní
nad 180 dní
Pohľadávky so znehodnotením spolu
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Nominálna
hodnota

Opravná položka

Zostatková
hodnota

2011

2011

2011

-

-

-

122 664

(30 666)

91 998

77 451

(38 725)

38 725

1 199 638

(1 199 638)

-

1 399 753

(1 269 029)

130 724

V EUR
V lehote splatnosti so znehodnotením

Po lehote splatnosti so znehodnotením
do 90 dní
91 – 180 dní
nad 180 dní
Pohľadávky so znehodnotením spolu

ii) Riziko likvidity
Politikou Skupiny je, aby mala v súlade so svojou finančnou stratégiou dostatočné peňažné prostriedky
a ekvivalenty alebo aby mala k dispozícii finančné prostriedky v primeranej výške úverových zdrojov
na pokrytie rizika nedostatočnej Výška úverových zdrojov k 31. decembru 2012 a k 31. decembru 2011
je nasledovná:

V EUR
Dlhodobé úverové rámce
Krátkodobé úverové rámce
Dostupné úverové zdroje spolu

Analýza rizika likvidity:
V EUR
Na požiadanie

2011

575 337

614 137

9 420 000

9 420 000

9 995 337

10 034 137

Finančné záväzky oceňované
amortizovanými nákladmi

Pohľadávky
2012

2012

2011

2012

2011

114 944

130 724

-

-

Od 1 do 3 mesiacov

1 332 397

1 567 924

4 033 561

4 295 598

Od 3 do 12 mesiacov

1 202 057

831 508

3 645 273

3 960 834

Od 1 do 5 rokov

-

-

604 351

631 467

Nad 5 rokov

-

-

-

-

2 649 398

2 530 156

8 283 185

8 887 879

Spolu
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2012
V EUR

Na
požiadanie

Do 1
mesiaca

Od
1 do 3
mesiacov

Dlhodobé
bankové
úvery

Od
Od 1 do 5
rokov
3 do 12
mesiacov
575 337

Dlh. záv.
z fin.
prenájmu

697 873

1 144 461

Krátkodobé
bank. úvery

500 789

4 033 561

Krátk. záv.
z fin.prenáj.
Ostatné
krátkodobé
záväzky
697 783

2011
V EUR

Na
požiadanie

7 491

7 491

1 240

2 344 363

3 585 285

7 618 846

21 188

21 188
466 280

1 610 741

4 534 350

Do 1
mesiaca

Od
1 do 3
mesiacov

Dlhodobé
bankové
úvery

3 615 204

13 424

Ostatné
dlhod.
záväzky
402 738

1 181 166

Krátkodobé
bank. úvery

Ostatné
krátkodobé
záväzky

1 550 835

Nad 5
rokov

Spolu

614 137

13 424

778

281 941

137 479

2 003 324

4 295 598

3 984 060

8 279 658

19 460

19 460

369 669

402 738

11 062 519

778

Krátk. záv.
z fin.prenáj.

Spolu

604 351

Od
Od 1 do 5
rokov
3 do 12
mesiacov
614 137

Dlh. záv.
z fin.
prenájmu

Záv.
z obchodného
styku

29 014

466 280

Spolu

Spolu

575 337

29 014

Ostatné
dlhod.
záväzky
Záv.
z obchodného
styku

Nad 5
rokov

369 669

4 577 539

4 141 777

627 561

11 300 450
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iii) Trhové riziká
Úrokové riziko
Vystavenie Skupiny trhovým rizikám zo zmeny v úrokových sadzbách sa vzťahuje najmä na dlhové záväzky
Skupiny. Politikou Skupiny je spravovať svoje úrokové náklady využitím kombinácie fixnej sadzby a variabilnej
úrokovej sadzby na úver.
Nižšie uvedená analýza senzitivity bola vykonaná na základe vystavenosti nederivátových nástrojov úrokovým
sadzbám k dátumu účtovnej závierky. Pri záväzkoch s pohyblivou sadzbou sa analýza zostavuje na základe
predpokladu, že suma záväzku vykázaná k dátumu účtovnej závierky zostávala nesplatená po celý rok.
Ak by úrokové sadzby boli o 50 bázických bodov vyššie, resp. nižšie a všetky ostatné premenné zostali
konštantné, zisk spoločnosti za rok končiaci sa 31. Decembra 2012 by sa znížil, resp. zvýšil o 40 971 EUR
(2011: zmena o 44 564 EUR). To sa týka predovšetkým vystavenosti spoločnosti úrokovým sadzbám pri jej
výpožičkách s pohyblivými úrokovými sadzbami.
Analýza citlivosti na menové riziko:
Nasledujúca tabuľka uvádza detailné údaje o citlivosti spoločnosti na 5% zvýšenie a zníženie kurzu EUR oproti CZK a
USD. Analýza senzitivity sa vzťahuje sa peňažné položky v cudzej mene a upravuje ich prepočet ku koncu obdobia
o uvedenú zmenu výmenných kurzov. Kladné číslo v tabuľke znamená zvýšenie zisku a iných zložiek vlastného imania
pri znížení kurzu EUR oproti príslušnej mene. Keď sa EUR posilňuje oproti príslušnej mene, bude to rovnako mať vplyv
na zisk, resp. iné zložky vlastného imania, ale opačným smerom a číslo v tabuľke bude záporné.
CZK
V EUR

USD

2012

2011

2012

2011

33 034

(32 133)

11 646

11 761

pri

(81 621)

(75 495)

-

-

Dopad na zisk pred zdanením pri
znížení o 5%

(36 418)

(35 516)

-10 928

-11 203

90 212

82 995

-

-

Dopad na zisk pred zdanením pri
náraste o 5%
Dopad na vlastné
náraste o 5%

Dopad na vlastné
znížení o 5%

imanie

imanie

pri

Cenové riziko súvisiace s komoditami
Skupina je vystavená cenovému riziku súvisiacemu s komoditami na oboch stranách, aj pri kúpe aj pri predaji,
pričom spravuje toto riziko prostredníctvom vyplývajúceho prirodzeného zabezpečenia.
Riadenie kapitálu
Hlavným cieľom skupiny v oblasti riadenia kapitálu je zaistiť zabezpečenie vysokého kreditného ratingu a zdravých
finančných ukazovateľov kapitálu s cieľom podporiť jej podnikateľskú činnosť a maximalizovať hodnotu akcionárov.
Skupina riadi a upravuje svoju kapitálovú štruktúru s pohľadom na zmeny v ekonomických podmienkach. V rámci
zachovania alebo úpravy kapitálovej štruktúry skupina môže upravovať výplaty dividend akcionárom, vyplatiť kapitál
akcionárom alebo vydať nové akcie.
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Štruktúra kapitálu a čistého dlhu Skupiny a hodnoty vyššie uvedeného pomerového ukazovateľa sú
v nasledujúcej tabuľke:
V EUR
Dlhodobé úvery okrem krátkodobej časti

2012

2011

575 337

614 137

Krátkodobý úver s krátkodobou časťou dlhodobého úveru

7 618 846

8 292 781

Peniaze a peňažné ekvivalenty

-355 625

-460 136

Čistý dlh

7 838 558

8 446 782

Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti

14 692 793

14 795 635

22 886 976

22 114 047

34,79%

38,19%

Vlastné imanie a čistý dlh
Ukazovateľ zadlženosti (%)

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH.
Pasívne súdne spory – spoločnosť CHEMOLAK a.s.:

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.
VI. TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI.
Medzi identifikovanými spriaznenými osobami Skupiny sú väčšinoví akcionári, riaditelia a vedenie Skupiny
Počas roka uzavrela Skupina transakcie s viacerými spriaznenými osobami, pričom tieto zahŕňajú
nasledovné:
Celková odmena predstavenstvu predstavovala sumu 91 615 EUR (2011: 91 615 EUR), zatiaľ čo celková
odmena členom dozornej rady predstavovala sumu 36 223 EUR (2010: 34 985 EUR).
K 31. decembru Skupina nemá preddavky, pôžičky, záruky ani iné pohľadávky voči členom štatutárnych
orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov konsolidujúcej účtovnej jednotky.
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VII. VÝZNAMNÉ UDALOSTI PO DNI KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Po 31. decembri 2012 a do dňa zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky nastali nasledovné zmeny
v orgánoch spoločnosti CHEMOLAK a.s.
Orgán
Výkonné vedenie

Orgán
Predstavenstvo a.s.

Orgán
Dozorná rada

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

Meno
Ing.Roman Šustek
Ing.Tomáš Černický
Ing.Tomáš Černický
Ing.Vladimír Hacaj
Ing.Ivan Bednár
Ing.Ľuboš Obert

Funkcia
Predseda
podpredseda
člen
členka
člen do 12.7.2013
člen od 13.7.2013

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

Funkcia
predseda do 12.7.2013
predseda od 13.7.2013
členka
člen

Meno
Ing. Pavel Hollý
Ing. Jozef Šnegoň
Ing. Eva Michalidesová
Teodor Mráz

Táto účtovná závierka bola pripravená dňa 31.8.2013

Ing. Roman Šustek
generálny riaditeľ

Ing. Tomáš Černický
výkonný riaditeľ
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