
regulovaná informácia PoLRočNÁ spnÁvn
emitenta akcií alebo dlhov ch cenn ch papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

v zmysle zákona o burze cenn ch papierov
časť 1.- tdentifikácia emitenta

lnformačná nnosť za k:l k 2019 31411851tco
315700MNW2ECR3USL029LEI:

čtovné o bie od:1.1.2020 do: 30.6.2020

Právna forma

CHEMolÁK,a.s.obchodné meno I názov:

ídlo:
ulica, číslo
Psč
Obec

Továrenská 7
919 04
SMOLENICE

Kontaktná osoba

Tel.: smerové číslo 033 číslo:

Fax: smerové čísIo 033 číslo

E-mail:

zák man

bové sídlo:

Dátum vzniku:

kladateľ:
Fond národnéo majetku SR

oznámen ie sp sobu zverejnenia
polročnej finančnej správy

resa internetovej stránky emitenta, alebo názov www.chemolak.sk.
dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného dennik PRAVDA



$ 47 ods. 4 zákona o burze informačného systému, v ktorej bola polročná finančná

29.9.2020

o burze47 ods. 8
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čast' 2' IJčtovná závierka

PrÍabežná ĺtčtc,ĺná závlerka je sosÍayená poďlä SÁS (Slovenské štandardy), aĺebopodl'a L4 sll FRs (medzi národ né štancardy) sAs

Pr!lcha č. 1 (P1UČtovná závierka)

Príloha č. 2 (P2Stivaha-aktíva)

Príloha č. 3 (P3Stivaha-pasíva)

Príloha č. 4 (P4v kaz ziskov a strát)

Príloha č. 5 (P5Poznámky)

Príloha č. 6 (P6cAsH-FLoW-Priama metoda)

Príloha č. 7 (P7cAsH FloW-Nepriama met da)

e e
Tieto formuláre pre emitentov cenn ch papierov, Suvaha priebežnej čtovnej závicrky_aktíva

BO: 30.6. POz 31.12"čtovn zá.',ierku podľa slovensk ch ri
štandardov ako veľká rjčiovná jednotka a subjekt verej uva ha priebežnej čtovnej závierky_pasíva
záujmu' Pocľa $ 2 ods' 14 zákona o ričtovníotve subjekto BO:
verejného záujmu sa rozumie rjčtovná jednotka, ktorá em |t kaz ziskov a strát priebežnej ričtovnej závieĺky

BO:30.6. PO:30.6.cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regu
trhu ktoréhokoľvek členského štátu Eur pskej rinie

Poznáľnky priebežnej ĺičtovnej závierky

vs 35 ods. 5, 6, 7 zákona o burze je ustanoven mini CASH-FLOW-Priama met da
o bsa h skrátenej prie beŽnej ričtovnej závierky

CASH-FLOW-Nepriama metoda
30.6. PO:30.6.

BO:

alebo



Príloha č. 8 (P8Stivaha podľa lAs/lFRs)

Príloha č. 9 (Pgv kazZaS podľa lAS/lFRS)

Príloha č. 10 (PíOv' kazzmien vo Vl podľa lAs/lFRs)

Príloha č. 11 (P1 1Vykaz PT podľa lAs/lFRs)

Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa lAS/lFRS)

Príloha č. 1 (P1Učtovná závierkag né daie
V kaz o finančnej situácii priebeŽnej Účtovnej závierky
podlä lAs/lFRs

V kaz komplexného v sledku priebežnej ričtovnej
závierky podľa lAs/lFRs

V kazzmien vo vlastnom imaní podľa tAs/lFRs

Y kaz pe ažn ch tokov podľa lAs/tFRs

Poznámky podľa lAs/lFRs

Priebežná čtovná závierka podľa lAs/lFRs
UPOZORNENIE
Podľa $ 17a ods. 3 zákona o rjčtovníctve ĺičtovná jednotka
okrem Účtovnej jednotky podľa $ 17a ods.1 zákona o
čtovníctve, ktorá v čtovnom období emitovala cenné papiere a

tieto boli prijaté na obchodovanie na reguĺovanom trhu, ktorá
nespĺ a podmĺenky podľa $ 17a ods. 2 zákona o čtovníctve,
zostavuje individuálnu čtovnrj závierku podľa medzinárodn ch
čtovn ch štandardov ak sa tak rozhodne.

V zmysle $ 17a zákona o čtovnícfue banky a poisťovne
zostavujti ÚčtovnÚ závierku podľa IAS/IFRS.

($ 35 ods. 11 zákona o buze) Ak polročná finalrčná správa nebola overená atebo pľeverená auclítorom, emitent uvedie o tejto skutočnosti vo svojej správe vyhlásenie !

uaalebonancnan Fie

ne overená alebo auunze o35 ods. íí szeoľalásenie

s S 35 ods. í1 zákona o burze overená audítoromENlcE vyhlasuje, že predkladaná Polročná Správa nebola vEmirent cenn ch papierov CHEMOLAK a.s. SMOL

obchodné meno audítorskei spoločnosti, síd

Dátum auditu:

35 ods. 3 zákona o buze
idovan Eno



Príloha č. 14 (P14srlvaha podľa lAS/lFRS)

Príloha č. 16 (P16vÝkazzmien vo Vl podľa lAs/lFRs)
Príloha č,' 17 (P17VÝkaz PT podľa lAs/lFRs)

č. 18 P'ĺ tAs/tFRs

Príloha č.'ĺ5 (P1sv!ŕkazZaS podľa lAS/lFRS

V kaz o finančnej situácii podl'a tAs/lFRs

V kaz komplexného v sledku podl'a lAs/tFRs
V kazzmien vo vlastnom imaní podI'a lAs/lFRs
Vykaz pe ažn ch tokov podľa lAs/lFRs
Poznámky podľa lAs/lFRs

PriebeŽná konsol idova ná čtov n á závierka pod ľa lAs/lFRs

Casf'3' Priebežná správa
Podl'a $35ods. 2 písm. a) polročnásprávaobsahuje priebežnu správuvypracovan vs lades$35ods. 9 zákonao burze

Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie d leŽit ch udalostí, ku kton m došlo v prv ch šiestich mesiacoch tičtovného obdobia, a ich dopad na priebežnri ričtovn
obdobia.erku v h

Príloha

AK ide o emitentov akcií, zahŕŕla priebežná správa aj v znamné obchody so spriaznen mi osobami, a to
a) obchody, ku ktor' m došlo v prv ch šiestich mesiacoch aktuáIneho ričtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnlli finančné postavenie atebo činnost'emitenta v

období
spoločnosť neuzatvorila v prvom polroku 2020 obchody, ktoré by podstatne ovplyvnilijej finančné postavenie alebo činnosť



nnosťctboealtepostavenfinančnénvplyvpodstatnmat'mohlibyktoréprave,snejcfinanročnejnejposledve
n

n
a

uvedeodochhobchtotcozmenyakékoľvekb)
em
Za obdobie od poslednej finančnej správy spoločnosť neuzafuorila v. znamné obchody, ktoré by podstatne ovplyvnili jej finančné postavenie a ebo činnosť

spriaznen msoodyhobcnajmäuuvedsaprávesbeŽnejprievrkuzav,eunčtovuovanuidkonsozostaviťnpovineirenemitentaknzebuozákona01ods.35sPodľa

So spriaznen miosobami spoločnosť uskutoč uje beŽné obchody - predaj v. ĺobkov a tovaru, poskytovan ie sluŽieb najmä z o blasti prepravy u. robkov a.s. Podrobn pľehľad o
hodnote obchodov so spriazneni mi osobami uvádzam e v priloŽen ch Poznámkach priebeŽnej čtovnej závierky k 30'6.2020

$ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze
so zretelhym označením ich mena' priezviska a funkcie o tom' že podl'a ich najlepších znalostí poslrytuje pľiebežná
s osobitnymi predpismi pravdivy a verny obraz aktív, pasív, Íinančnej situácie a hospodárskeho v sledku emitenta a

spoločnostízaraden 'ch do celkovej konsolidácie podl'a požiadaviek uvedenych odsekoch3 a 4 $ 35 zákona o buze a že uvedená priebežná správa obsahuje
verny prehl'ad informácií podl'a odseku 9 s 35 zákona o burze.

vyhlásenie zodpovednych os b emitenta
rĺčtovná závierka vypľacovaná v srĺlade

Predstavenstva a vedenia spoločnosti a vedenia akciovej spoločnosti
lng.Tomáš Černick , rĺ.konn riaditeľ a podpredseda predstavenstva
lng. Vladimír Hacaj, finančn riaditeľ akciovej spololnosti



k

Základné údaje k priebeŽnej účtovnej závierke

UCTOVNA ZAVIERKA
lNDlV!DUÁlHn

Účtovná závierka Účtovná jednotka

- riadna

- mimoriadna

- priebeŽná - veľká

30.6.2020 (v celých eurách)

X

X

lčo 1411851

obchodné meno ( názov účtovnej jed notky)
CHEMOLAK,a.s.

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo
Továrenskä 7

Psč
9í9 04

Smerové číslo telefónu

033

Názov obce

SMOLENICE

Číslo telefónu:

5560609
Číslo faxu:

5560630

e-mail krchnar@chemolak.sk

Zostavená dňa: Meno a funkcia štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky alebo meno a funkciu ýzickej osoby, ktorá je Účtovnou jednotkou:

30.9.2020

tng'Tomáš čemický, výkonný riaditel' a predstavenstvaSchválená dňa:



Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva (v celých eurách)

Za obdobie od do 01 .0 1 .2020- 30.06.2020
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 01.01 .2019 - 31.12.2019
Názov účtovnej jednotky CHEMOLAK,a.s.
tco 31411851

označ. STMNAÁKTIV Číslo
riadku

BeŽné účtovné oMobie
BezpÍostÍedne

predchádzajúc€ účtovné
obdobie (3ĺ.12.)

Brutlo Nelto Netto

Korekcia
Spolu majetok 001 82'101 782

3 l 374 999 30 698 835
50 726 783

A. Neobežný majetok oo2 8 109
16 424 402 16 608 166

50 263 707
A.l. Dlhodobý nehmotný majetok sučet 003 o 063 474

2973 637 2949 314
7 089 837

A.t. 1 Aklivované náklady na Vývoj 004 6 378 686
959 448 1 125 217

5 419 238
n Softvér 005 1 972 508 34í 893 326 801í6 ) 615

ocenitel'né práva 006 37 914
0 0

37 914
4. Goodwill 007 0

0 0

5. ostatný dlhodobý nehnlotný majetok 008 2 070
0 02070

obstaráVaný dlhodobý nehmolný majetok 009 1 672 296
1 672 296 1 497 296

0
7 Poskytnute preddavky na dlhcdobý nehnlotný majetok 010 0

0 0
0

4.il. Dlhodobý hmotllý lnajetok súčet 01í
9 444 308 9 652 395

1 ĺrozemky 012 1
1094',t29 ĺ 094129

013 18 333 356
5 022 082 5 173 452

13 31i 274
IJ san]ostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných Vecí 014 25 94. 197

2 629 509 2 686 260
23 31ii 638

4. celky trvalých porastov 015 0
0 0

0
Základné stádo a t'aŽne zvieratá 016 0

0 0
0

o. hmotný majetok 017 3 552
3 552 3 552

695 002

n

8.

obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 018 36
695 036

0
preddavky na dlhodobý majetok 019 0

0 0
U

I opravná poloŽka k nadobudnutérnu majetku

Dlhodobý finančnýmajetok súčct

020
0 00

A.lll 021 s53 365
4 006 457 4006 457

6 546 909
1 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných 1ednĺkách o22 I 985 385

3 s55 991 3 555 9916 429 394
2. papiere a podiely s okrem v 023 560 000

442 486 442 486
117 514

.5- cenné papiere a podiely 024 '980 7 980 7 980
0

4. PóŽiČky prepojeným účtovným jednotkám 025 0
0 0

0
5. PôŽičky v rámci podielove'i účasti okrem prepojeným Účtovným jednotkám 026 0

0 0
0

b. 027 n
0 0

0
7 Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý Íinančný majetok o28 0

0 0

L PôŽičky a ostatný dlhodobý finančnýmajetok so zostatkovou dobou
splatnosti najviac jeden rok

o29 0
0 0

0
9. s dobou viazanosti jeden rok 030 0

0 0
0

10. obstarávaný dlhodobý Íinančný majetok 031 0
0 0

0
0

0.

oÍ)
11 preddavky na dlhodobý majetok



B. obežný majetok 033 í5 355 389 'l4 892 3í3 í4 oí0 97í
463 076

B.l. zásoby súčet 034 60 640
6 050 640 6 340 í4í

0
B.l"ĺ Materiál 035 2717 789 z71T 789 2 965 846

0
2 Nedokončená výoba a polotovary vlastnei VýŤoby 036 4l 733

409 733 407 599
0

3. Výrobky 037 1 708 536 í 708 536 1 880 804
0

4. zvierelá 038
0 0

0
Tovar 039 1 214 582 I 214 582 1 085 892

0
6 Poskytnuté preddavky na zásoby 040 0

0 0

8.il. Dlhodobé pohľadávky súčet 041 0
0 0

0
B.[.,1 Pohľadávky z obchodného styku súčet 042 0 0 0

0
1.a. Pohľadávky z obchodného s$u voči prepojeným účtovným jednotkám 043

0 0
0

1.b. Pohľadávky z obchodného sMu v rámci podielovej účasti okrem
pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám

044 0
0 0

0
1.c. ostatné pohľadáVky z obchodného styku 045

0 0
0

2. cistá hodnota ákazky 046 0
0 0

0
.1- ostatné pohľadáVky Voči prepojeným účtovným jednotkám 047 0

0 0

4. ostatnó pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči
prepojeným účtovným jednotkám

048 0
0 0

0
5. Pohľadávky voéi spoločníkom,členom a združeniu 049 0

0 0
)

b. Ponľadávky z derivátovýth operácií 0s0 0
0 0

0
7 lne pohľadáVky 05'ĺ 0

0 0
0

I ( ) dlož'ená daňová pohľaclávka o52 0
0 0

K.átkodobé pohľadávky súčei 053 I 214 162 I75't 006 7 423 IAO
463 076

Pohlarlávlĺy z obchodného styku

Pohľadávky z obchcdnéhc styku vočl prepojeným účtovným iednotkárn

0s4 7 940 243 7 r77 167 6'156 073
4ô3 Ú76

055 2 o7Íi 736
2 076 736 2 024 775

0
1.b. Pohľadávky z obchcdného styku v rámci podielovej účasti okrem

pohľaoávok voči prapoicným účtovn,ím iednotkám
056 0

0 0

1.c. ostatné pohľadáVky z obchodnóh<l 057 5 863 507
5 400 43{ 4 131 298

463 C76
cistá hodnota zákazky 058 0

0 0
0

cstatné pohľadávky Vori prepoieným účtovným 'iednotkám 059 í í65 í00 1 157 541

4. v rámci podielovej účasti okrern

Pchl'adávky voči a zdruŽeniu

060 0
0 0

0
ti

061 0
0 0

)

6.

7.

Scciálne poistcnie 0ô2 0
0 0

0
Daňové pohl'adávky a dotácic 063 0

0 0

8. Pohľadávky z <ierivátových operácií 064
0 0

0
9. lne pohľadávky 065 108 419

108 8ĺ9 1 10 36ô
0

B.IV. Krátkodobý Íinančný majetok súčet 66
0 0

B.lV.'ĺ Krátkodobý finančný majetok V pÍepojených účtovných jednotkách ô7 0
0 0

0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého Íinanlného maietku V

prepojených účtovn}'ch jednotkách
68 0

0 0

3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 69 0
0 0

0
4. obstaráVaný krátkodobý Ílnančný majetok '!o c

0 0

B.V Finančné účty 71 90 587
90 587 246 850

0

4.il1.



8.V.1 Penlaze 72 27: 2(J,
27 120 2í 606

2. UČty v bankách 73 467
0'

63 467 225244

c. casovó ro2lĺšenle 8účét 74 :'' ".Ýi;'. 58'284]' 1"!;ĺ7ii, ::' ] i':ir:.:']iiňabť.ijií,'1ji
3 ar*r'i .v, ,la r}J{r i'

c. 1 Náklady budúcich obdobĺ dlhodobé 75 ,0.

0
2. Náklady budúcich obdobÍ kÉtkodobé 76 .,58'i

::,0 58 28il 46 698

3. PrÍjmy budúclch obdobÍ dlhodobé 77
0 0,

4. Prĺmy budúclch obdobĺ krátkodobé 78 0 0 3Í},000



Súvaha

Za obdobie od do: 01.01 .2020 - 30.06.2020
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 0í.01 .2019 _ 31.12.2019
Názov účtovnej jednotky: CHEMOLAK,a.S.
tco: 31411851

označ. STRANA PASIV ČÍslo
ŕiadku

BeŽné účtovné obdobĺe
Bezprostredne

predchádzajúco účtovné
obdobĺe (3í.í2')

spolu vlastné imanie a zäväzky 79 31 4 999 30 698 835
A. Vlastné imanie 80 17 286 455 '16767 152
A.t. Základné imanie 81 í6 650 734 't6 650 734
A.l. 1 Základné imenie 82 16 650 734 16 650 734

2. zmena základného imania 83 0 0
Pohl'adáVkV za uoísané vlastné imanie 84

4.il. Emisné ážio 85 0 0
4.il!. ostatné kapitálové fondy 86 43 141 43 141
A.IV zákonné rozervné fondV 87 1 4'J2 113 1 492 113

A.tv.1 Zákonný rezervný Íonĺj a nedelitel'ĺlý fond 88

B9
1 492 113 1

2. Rezervllý fond na vlastné akcie a vlastné podiely n 0
A.V ostatné fondy zo zisku 90 0 0

Siatutárne íondy 91 0 0
2 ostatné fondy 92 0 0

A.VI. oceňovacie rozdielv z precenenĺa súčot 93 -3 784 -3 784 í96
A.Vt.1 oceňovacie rozdiely z precenenizr majetku a záväzkov 94 _3 709 í91 -3 709 191

2. oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 95 -75 005 -75 00s
J. lozĺJie| 1 

=
prccenenia pr! zlúčcní, spl}'nUtí a r<.;:ce|ení 96 0 0

lerlok rninu
tirlk rrkĺlv

')_. rckov
v'iil leJ,)k h obdobie zí.{anc n i

97 231 I 358 2 636 003
93 3 930 891 3 9:i0 831
99 í 562 533 -1

100 516 305 -270 643

stičet
!.1 Dlhodôb z obchothtého súčet

1.a z obchcdn.ilrc stykU Voči prepojeným účtovným jednothám

l0í 13 780 271
900 805

0

13 583 633
102 s04't06
ĺ03 0

134 0 0

1.b.
z irbcl]odnÓho styku V rámci podielovej účasti okrern záväzkov

í (|5
nl

z coahoríf'élto 106

0

1.c.

2.
0 0

0)istá hoclnota zákazky 107 0
J. oslalnc záväzky voči prepoienýín ljčtovrlým iednotkáíi 108 0

4.
ostatné záväzky v rá mci podie!ovej okrem záväzkov voči

ĺĺlhcdobut

'ĺ09 o

'ĺ10 0
111
1i2
1 0
114 1

r15 c
116
17 894;64

113
119 o
20
?1 428 750

4 ĺ 8'ĺ035
1 629 02Á

124 56 258

0

0

'I Dlhodobé :mcnkV na Úl)rád(l

dt

7a saciälnai]c ro4du

DIhndobŕ. r?Žorvy
7_ákonnó

9 ivi2
0

394 764
55 00s

c
55 06-c

B.IV 3 884 219
z cbchodnélro

z obchodného styktl Voči prepojeným účtovlrým jednotkárn

3 373 890
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10. lĺÉzáväzkv 135
B.V. KÍátľodobó Íozerw ĺ38
.v.1. onnó Íozerw 137

2. ostatné ÍezoÍW ĺ38
B.VI. BoŽné bankové úveru ĺ39
.vil. Krätkodobé Ílnančnó vÝDomocl í40

alovÓ Íozlĺšonlo aúčet 141
c. ĺ. Výdavky budúclch obdobĺ dlhodobé 142

2. Výdavky budúclofi obdobĺ kÉtkodobé í4il
3. Vúnosý budúclch obdobl dlhodoM 141
4. VÝnosv budúclch obdobĺ kráĺkodobé 1É
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t.'

äĺ'.
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ziskov a stÍát ce euÍác

Za obdobie od do: 01.01.2020 - 30.06.2020
Bezprostrodne predchádzajúce obdobie od do: 01.01.20í9 _ 30.6.2019
Názov účtovnej jednotky: CHEMOLAK,a.s.
lČo: 3í4í 1 851

označ. Teŕ Člslo
rhdku

skuloČnosľ

bďĺÉ ú&ovrÉ oMobie
poIovnatelÍÉ pr€cchádzajúco

úČtovn€ oMobio (30.ô.)

cistý obrat 01 12931 473 í4 259 /ĺ99
Vynosy z hospodárskei člnnosti spolu súčgt 02 í5 298 407 16 874 807

I TrŽby z predaja tovanl 03 4 336 705 4 038 635
il Tžbv z predaia vlastnÝch vÝrobkov o4 I 290 224 I 870 421

TŽby z predaia s|užieb 05 304 544 350 443
'neny stavu vnútroorqanizačnÝch zásob 06 -174 470 148 í88

Aktivácia 07 2 3S3 060 2 560 656
TtŽby z prodaja clhcdobóho nohmolného majetku, dlhodobého hmolnóho majetku a
materiálu 08 'l í8 044 1'14 793

vlt ostatné Výnosy z ľnspodárskoi činnosti 09 40 300 88 047
klady na hospodársku člnnost' spolu 10 í4 669 664 í 6 466 548

N4lely vy!q!9i9!Ó['a obstarílnie pÍedaného tovaru 1l 2 401 785 2.46',t 631
B. Spolroba materiillu. oneroie a ostatnÝch neskladovatelnÝch dodáVok 't2 7 502 950 9 í82 816
().

D-

opÍavné poloŽky k zásobam 13 0 0
SluŽby 14 I 570 101 'l 778 A32

E. osobné náklady l ĺ5 2 227 330 2 215 131
E.í Mzdové náklady 16 't 537 718 1 509 895

oĺjmony členo'n ĺrr1;árov spoločnosti a druŽstva 17 3ô 400 34 483
Nákla(ly na sociálno poisterie 't8

19
593 666 588 220

ruĺklarly 57 546 82 s33
F Dano a ponlatky 20 40 780 't4 731

ocpisya opÍ.vné položky k dlľpdobému n€hmotneho majettu a dt-odobému -hmctnél)o maietku 21 051 590 626 732

G.1 c'jpisy k cll(XlobémU nehínolného majetku a dlhodobérnu hmotného majetku

opravné ocložk'' k dlhcd')bému
mejetku

l]ehmotnóho maletku a dIhodobólnu hlnotnŕil'o

651 590 62?' 732

23 0 0

!-1. /lhotlotÉho matortalu
25 0

Ila '16'1 247
n 7- 628 t43

PriC hod t8 3 248 ú88
z čiňrlos!i 2? 48 588

z
z
z papieíL.v a nodi.J|í)Y v okrem výnosov

tičto! 33

.!Iál'io:.L]!!L?
krétkä1c tttlc

t
z
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Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
PREHĽAD PEŇAŽNÝGH ToKoV (cAsH FLoW STATEMENTs)

Za obdobie od do: 01.01 .2020 - 30.06.2020
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 01.01.2019 _ 30.6.20í9
Názov účtovnej jednotky: CHEMOLAK,a.S.
tco: 3141 1 851

Ozn. obsah položky

Skutočnosť (v EUR)

Vykazovanó
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

/JS Vysledok hospodáIenia z beŽnei Činnosli pred zdanenĺm daňou z príjmov (+i_) 516 305 312 401

4,1 NepeňaŽné operäcie ovplWňujÚce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanenĺm daňou z prIjmov (súčet A.1 ' 1 '
až A'1'13') (+/-) 825 797 686 096

A.'ĺ '1 dlhodobého hmotného 651 590 626 732
4.1.2. ZostatkoVá hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyraoenĺ toilto

majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho pÍedaja (+) 0 0

A.í.3. k 0
4.1.4. ÍezeN 58 550 -77 877
4.1.5. stavu 0
4.1.6. stavu nákladov a -9 303 tuJ roo
4.1.7 a účtované do 0 0
A.'ĺ.8. nákladov 98 4'ĺ0 107 385
4.1.9 rokV účtované do vÝnosoV -37 137 -38 732
4.1.10. KurzovýziskvyčíslenýkpeňažnýmprostÍiedkomapeňažnýmet<vi

závierka (-) -1 1 081 -1 856

A.'ĺ.í'ĺ KUrzoVástratavyčĺslenákpeňažnýmprostriedkomapeňažnýmet<viválentomluo@
závierka (+) 32 675 7 999

4.1.12. z s sa za 527 28 664

4.1.13.
oslatné položkynepeňažnéhocharakteru ktoré ovplyvňujú výsledok hospodá renra z beŽnej činnosti, s Výnimkou bých'
ktoré sa uvádzajÚ osobitne iných častiach prehľadu peňažných tokov (+t-) 41 566 137 ô47

4,2. VplW zmien stavu pracovného kapitátu, ktorýn
králkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú sÚčastbu peňažných prostiedkov a
peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A'2'1. aŽ A'2'4')

748 059 76 642

4.2.1 stavu 't 327 106 -2 181 917
4.2.2 299 816 2084 494

zmena stavu zásob (J+) 279 231 174 065

4.2.4.
Zmena staVU krátkodobého finančneho
peňaŽných ekvivalentov (-/+)

majetku, s výnimkoU maietku, ktoý je súčasťoU peňažných prostÍiedkov a
0 0

Peňažnétoky z prevádzkovej činnosti s \^ýnimkou prĺmov a v'ýdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných
častiach pÍehFadu pcňaŽných tokov (+/-). (súčet zs + A1 +A2) 594 043 I 075 139

Prijate úroky, s výnimkou tých sa do 37 137 38 732
4.4. na s sa -98 4'ĺ0 -107 835

4.5. Prĺjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou ých' ktore sa začleňujú do investičných činností (+) 0 0

4.6. na a iné podĺely na ých' ktoré sa začleňujú do
0

Peňažné tokv z orevádŽkove Činnosti (+/-), (súčot A1 až A.6.) 532 770 1 006 036
4.7 na z jednotky, s sa začleňujú do a

Íinančných činnostĺ (-/+) 0 -1

4.8. charakteru 0 0
4.9. Výdavkv mimoriadneho charak sa na 0 0

isté z č ez 532
Peňažné z investičn čĺnnosti

o. I na
8.2. -3ĺ8 885 195

B.3
na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných
ktoré sa považujú za peňaŽné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)

c

8.4. my zpredaja dlhodobého nehmotného maietku (+) 0 0
8.5. (+) 14 114 793

8.6.
z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov iných účtovnýchjednotkách s výnimkou cenných papierov,

sa povazuJu za peňažnéekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+) c (

8.7
Výdavky na dlhodobé pôžičky
celku (-)

poskytnuté účtovnou jednotkoU inej účtovnej jednotke, ktorá je súčast'ou konsolidovaného
(



8.8.
Príjmy zo splácania dlhodobých póžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (-)

( 0

8.9 Výdavky na dlhodobé pôŽičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretĺm osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek
poskytnuvch účtovnej 'iednotke' ktorá ie súčasťou konsolidovaného celku G)

0 0

8.10. Prí,jmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou iednotkou tretím osobám' s výnimkou pôŽičiek poskytnutých
účtovnei jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)

0 0

8.11 s sa 0 o
B.'t2. Pri'lmy z dividend a iných podielov na zisku, s vÝnimkou t'ých sa 0

8.1 3.
Výdavky súVisiace s derivátÍni s výnimkou, ak sú učené na predaj alebo na obchodovanĺe, alebo ak sa tieto výdavk}
považujú za peňažné toky z finančnej činnosti G)

0 0

8.14. Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto Výdavk)
povaŽuiú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)

0 0

8.1s. na z 0 0
8,16. sa na 0
8.17 sa na 0 0
8.18 sa na 0
8.19. sa na 0 0

z
zÍi

vo 1. až c. 0c.í.í z a 0 o
c.1.2. z 0 0
c.'ĺ'3' 0
c.1-4. 0
c.1.5.
c.1.6.

Výdavky na obstaranie alebo soätné odkúoenie úlastn'jcľl atc
VÝdavkv sooĺené so znĺžéním Íondrv wvfuomnún}r ŕŕm

0 0
Íondov 0

c.1.7
na vyplatenie podielu na imaní a osobou,
C) o 0

c-ĺ-B. z so 0
a záväzkov z -53í 500

c.2.1 z 0 o
z 0

c.?-.3.

.J.2.4.

Príjmy z úverov, ktoré účtovneijednotlĺe poskytla ba@n'mkou úVeffiré boi
poskytnuté na zabezpečerlie hlaVnélro predmetu činnosti (+) 0 0

Výdavkynasplácanieúverov,ktoréúčtoVne'jednotkeposkytleba'Ý
úverov, ktoÍe boli posk'lnuté na zabezpečenie hlavného predmctu činnosti (_) -170 547 _53'ĺ 500

z 0 0
c.2.6. na

z o
0 0c.2.7

c.2.8.
z záVäzkov a záväzkov z čilrnosĺi Účtovnej

s výniÍnkou tý.h, kto.ésa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu poliažných lokov (+)

nô splácanie a záväzkcv z
účtovnejjednotliv, Výni!nkou Ých' ktoró sa wádzajÚ osobitne inej časťprehladu peňažných tokov

0

0 0

c.?-.s.
0 0

c.3 na s 0 0

c.t:

c.!i.

c.6

na vyplatené na zisku, s sa začleňujú C

slivisi:rce s 9 výnimkou. na preCe.j alcbo na alebo ak sa
tokv z illvBstičnej činnosti ('

s ak sú určené na na sa
peňďné toky ? illvcstičncj činnosti (+)

0 0

0 0

0 0

na z do

sa na
z

znĺŽonie

0 0
0 0

C.
0 0

-63í 500
D. -í56 263 -116 972
É. a lentov na

pC ňaŽrlých a peňažných na koncl ljaAtl
tozdiolov vyčislonýc5 ku dňu, ku ktorólnu sa zosta-Jujs účtovRá závič|'ke {+/_J

246 850 29s 428

?
90 587 i78 457

0
G. ryFor? ľ'oĺdiely vyÚĺslene r peĺaznym prostrieEEóETfoĺiinflm-el'friiEĺ-jiffi'E dn[ kn tilr;amň" zoaia"uj,

účtovná závierka (+l-) 0

H.
Zostatok poňôžn'ch proštrĺedkov a _;6d,;bl.i' 

trpľ.lvený o k",Žo"{
rozdigly vyčísĺ8nó ku dilu, ku ktoÍému 3a zostavuje účtovná !ávl'}Íka {+/-l; 90 587 178 45'ĺ

o.g.



Prílohy k polročnej správe emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté
na obchodovanie na regulovanom trhu za l.polrok 2020

čast' 3. Pľiebežná spľáva
Podl'a $ 35 ods' 2 písm. a) polročná správa obsahuje priebežnú správu v;lpracovanú v súlade s
osobitným predpisom, ktorým je $ 20 zákona é. 43112002 Z.z. o ičtovníctve v znení neskorších
pľedpisov (ďalej len ''zákon o účtormíctve'')

$ 35 ods. 9 zákona o buľze cenných papieľov:
. infoľmácie o dôležitých udalostiach, ku ktorým došlo v prvych šiestich mesiacoch

účtovného obdobia a ich dopad na pľiebežnú účtovnú závieľku v skľátenej štľuktúre
spolu s opisom hlavných ľizík a neistôt na zostávajúcich šest' mesiacov.

Spoločnost' vykázala k 30.6.2020 hospodáľsky výsledok v hodnote 516 305 €, pľičom
tento v medziľočnom poľovnaní so stavom k 30.6.2019, kedy spoločnost' vykázala
hospodáľsky výsledok v hodnote 3l2 401 €, zaznamenal nárast o 203 904 € .

Hospodársky ýsledok z hospodárskych čiĺmostí dosiahol k30.6.2020 hodnofu 628 743 c
a medziročne naľástol oproti hodnote 408 259€ k 30.6.2019 o 220 484 €
Na medziročnej zmene hospodárskeho ýsledku z hospodárskych čirľrostí sa jeho jednotlivé
zložky podiel'ali nasl edorme :

Výnosy zhospodáľskej činnosti k30.6.2020 vykázali hodnotu 15 298 407 €
a v medziľočnom poľovnaní so stavom k 30.6.2019 kedy spoločnost' vykánala ľýnosy
z hospodárskej činnosti v hodnote 16 874 807 € zaznamenali pokles o 1 576 400 €, z toho:. tňby zpredaja výrobkov, tovaru a služieb dosiahli k3O.6.2o2O hodnotu 12 93I 473 c

amedziročne poklesli z hodnoty |4259499 ck30.6.2o19 o 1328 026 c.. zmena stavu zásob vlastnej vyľoby vykénala k30.6.20I9 hodnotu _I74 47O €
a medziročne poklesla z hodnoty -l48 1 88 € vykázanej k 30.6.2019 o 26 282 €o aktivácia vlastných nákladov do majetku spoločnosti vykázala k3o.6.2o2o hodnotu
2 383 060 € amedziročne poklesla opľoti hodnote 2 560 656 c vykázanej k30.6.2o19
o177 596€.

o tržby zpredaja dlhodobého majetku amateriálu dosiahli k3O.6.2O2O hodnotu 118 044 €
a medziročne narástli oproti lrodnote 1I4793 € vykázanej k 30.6.2019 o 3 25l €o ostatné výnosy z hospodárskej činnosti dosiahli k30.6.202o hodnotu 40 300 €
a medziročne poklesli oproti hodnote 88 047 € vykázanej k 30.6'2019 o 47 747 €

Náklady na hospodáľsku činnost' vykázali k30.6.2020 hodnotu 14 669 664 €
a v medziľočnom poľovnaní so stavom k 30.6.2019 kedy spoločnost' čeľpala náklady na
hospodáľsku činnost' v hodnote 16 466 548 € zaznamenali pokles o I 796 884 €, z toho:
' náklady na predaný tovar, spotrebu materiálu, energií a služieb dosiahli k3o.6.2O2O

hodnotu Il 474 836 € avporovÍraní shodnotou k30.6.2019, kedy tieto náklady dosiahli
hodnotu 13 423 079 e,nastal ichpokles l 948243 €.o čerpanie osobných nákladov k30.6.202O dosiahlo hodnotu 2 227 330 c
avporouraní shodnotou k30.6.2019, kedy tieto náklady dosiahli hodnotu hodnotu
2 2l5 I3l €, nastal ich rast o 12 I99 €.

o zostatková cena predaného dlhodobého majetku a mateľiálu dosiahla k3O.6.2O2O hodnotu
105 875 € avporovnaní hodnotou k30.6.2019 kedy dosiahla hodnotu 86 12g € nastal je
rast o 19 746 C

' odpisy dlhodobého majetku dosiahli k3o.6.2o2o hodnotu 651 59o € avporovnaní
hodnotou k 30.6.2019 kedy dosiahli hodnotu 626 732 € nastal ích rast o 24 858 €o dane a poplatky dosiahli k30.6.2020 lrodnotu 40 786 € avporovnaní hodnotou
k 30.6.201 9 kedy dosiahli hodnotu 24 73l € nastal ich rast o l 6 055 €r ostatné náklady na hospodársku činnosť dosiahli k3o.6.2O2O hodnotu 169 247 c
amedziročne narástli opľoti hodnote 90746€ vykázanejk3o.6.2ol9 o 78 501 €

Hospodáľslry výsledok z Íinančných opeľácií medziľočne poklesol z hodnoty _95 857 €
na _l|2 438 €' čo pľedstavuje poldes o 16 581 €.

Daňové zaťaženie spoločnosti sa medziľočne pokleslo o 1 €'



Vspoločnosti nastali k30.6.2020 vporovnaní so stavom k31.|2.2019 nasledovné
zmeny ukazovateľov majetku a ziw'ázkov :

. neobežnýmajetokpoklesolzhodnoty 17 l3l116€nahodnotu 16424402€o'1067l4e
o obežný majetok vrátane účtov časového ľozlíšenia poklesol z hodnoty 17 044 508 €

nahodnotu 14 950 597 €o20939lIc
o vlastné imanie pokleslo z hodnoty 17 829 72O € na|7 286 455 € o 543 625 €
o celkovézáväzky wátaneúčtov časového rozlíšenia poklesli z hodnoty 16 345 904 c

na hodnotu 14 088 544€o2257 360€

Podrobnejšia analýza jednotliých súvahoých, výnosových a nákladoých položiek je uvedená
v priložených Poznámkach k priebeŽnej individuálnej závierk e k 30.6.2020

Riziká, ktoľé by negatívne ovplyvňovali hospodárenie, spoločnosť neočakáva. Rovnako
spoločnosť neočakáva zásadné zmerľy vo svojej čirĺrosti' Cielbm d'al'šieho obdobia je pokračovať
v plrrení schváleného podnikatel'ského plánu.

$ 35 ods. tl zátkona o buľze cenných papieľoY:
V zmysle $ 35, odst.l I zákona é' 429/2002 o burze cenných papierov v zĺeĺi neskorších
predpisov pre účely polročnej finančnej správy spoločnosti CHEMOLAK, a's. Smolenice
k30.6.2020 zodpovedné osoby emitenta vyhlasujú, že polročná správa nebola oveľená
audítorom.



Prílohy k polľočnej správe emitenta cenných papierov, ktoľé boli pľijaté
na obchodovanie na ľegulovanom trhu za I. polľok 2020

1.Poznámlry priebežnej individuálnej účtovnej záwierky velkej účtovnej jednotky

k30.6.2020

Z.Pnebežná Konsolidovaná účtovná závierka zostavená v súlade s Medzinaĺodnými
štandardami pre finančné ýkaznictvo zaobdobie končiace 30. juna 2020

3.oznámenie o zverejnení polročnej spľávy emitenta cenných

na internetovej stránke spoločnosti v denníku Pľavda 29.9.2020

paplerov
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PozNÁMKY PRIEBEŽNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČIoVNEJ zÁVIERKY k 30.6.2o2o

pozľÁuxv pnreaežľeJ INDIvIDUÁIľru Účrovľel zÁvrrRxv vEĽKEJ Účrovnel JEDNoTKY.

Poznámky priebežnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti cHEMoLAK akciová spoločnosť
sMoLENIcE k 30.6'2020 sú zostavené podl'a opatrenia MF SR č. 23377/2074-74 zo dňa 3'decembra
2014' ktonim sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z
individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre velké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu
a opatrenia Minĺsterstva financií Slovenskej republiky z 2' decembra 2015 č. MF/I9926/20L5-74,
ktonim sa mení a dopÍňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembia 2074 č,.
MF 123377 /2014-7 4

článok r.

Všeobecné informácie

1. Názov a sídlo právnickej osoby atebo meno a priezvisko fyzickej osoby podnikatelh
a maesto podnikania, ak sa zostavuje účtovná závierka fyzickej osoby podnikate!ä. opis
vykonávanej činnosti účtovnej jednotky v nadväznosti na predmet podnikania účtovnej
jednotky.

Názov účtovnej jednotky: CHEMoLAK, akciová spoločnosť sMoLENIcE
Sídlo účtovnej jednotky: Továrenská 7, 9L9 04 SMOLENICE
ICO: 31411851
DIČ:2o2O39L472
Kód sK NACE: 20.30.0
cl-lEMoLAK, akciová spoločnosť (d'alej len a. s')vznikla dňa 01.05'1992 transformáciou bývalého
štátneho podniku CHEMOLAK š.p. SMoLENICE. Dňa 1.5.1992 bola spoločnosť zapísaná do obchodného
regĺstra na okresnom súde TRNAVA, oddiel Sa, vložka č. 67lT,Ičo:31411851.

opis vykonávanej činnosti účtovnej jednotky v nadväznosti na predmet podnikania účtovnej
jednotky.

Hlavnýrni činnosťamĺ účtovnej jednotky sú:

. Výroba farieb, lakov, náterových látok, syntetických spojív, lepidiel, tmelov, fermeže, nástrekových
hmôt, leštiacich, impregnačných a pomocrrých prostriedkov

. Výroba organických chemikálií

. poskytovanie servisných služieb súvisiacich s výrobou a distribúciou výrobkov spoločnosti. službové využívanie strojnotechnologických a laboratórnych zariadení a dopŕavných mechanizmov
spoločnosti

. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spctrebitelbvi (maloobchod), alebo za účelom jeho
predaja iným prevádzkovatelbm živnosti (velkoobchod) v rozsahu volhej živnóstio baliaca činnosť

. ubytovacie služby - obytná miestnosť

. sp''ostreclkovatei'ská činnosť (s výniml<ou činností vvlúčených z pôsobnosti živnostenskeho zákona). ĺlál<ladná cestná doprava vykonávaná cestný'mĺ nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotňosť
'.,rúta;te prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t. porjr'ikanie v oblasti nakladania s nebezpečnýrĺ odpadom. Výi-ob3 iĺ:pla, rozvcd elektriny, rozvod tepl.ro mcntáž, ridrŽba a oprava strojnotechnologických zariadení. opra'ýa vysokozdvĺžných a motorových t'ozíkov. prenáJorn nehnutelhostí vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových čĺnností (čistiace a
upratovacie práce, prcnájom strojov a zariade;lí)

2" Infoľmácie o obcltodnom mene' sídle, právrrej foľľne a možno uviesť aj inó vhodné údaje o
účtovnej jednotke, v ktorej je účtoľn.i jeĺlľlotl<a neobnreclzene ručiacimlpoločníl<om.

cl1EMoLAK, a.s. SMoLEÍtlICE so sídlorn Tclórenská 7,9i9 04 SMOLENICE nie je neobnredzene ručiacim
spoločníkom. cH=MOLAK a.s. je spoločníkom v štyroch spoločnostiach s ručením obmedzenýnr, pričom
majeti<ové podiely na základnom imanív tý-chto sooločilcsiiach se pohybujú o,J 77,58c/o do 100 o/o'

Záľĺlveň je CHEMOLAK a's. spoločníĺ<on'l v spoĺočriosti it3A cllEĺuoL.AK,- s.-r' o' Sii'lolenice s nlajetkor,ým.
podielôm na ziíl<ladnom irnaní 5C o/o.

I
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3. Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
príslušným orgánom účtovnej jednotky.

Účtovnú závĺerku spoločnosti cHEMol_AK a.s. za predchádzajúce obdobie, t. j. za rok 2019 schválilo
riadne valné zhromaždenie dňa 4. júna 2020

4. Právny dôvod na zostavenie priabežnej účtovnej závierky

Priebežná účtovná závierka Spoločnosti k 30' júnu 2020 je zostavená ako podl'a $ 17 ods. 6 zákona NR
sR č. 431/2002Z;z: o účtovníctve za účtovné obdobie ód 1.januára 2O2O do 30.júna 2020

s. Úaa;e o skupine, a to:

a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku
za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka

Bezprostredne materským podnikom spoločnosti cHEMOLAK a.s' je Prvá strategická, a's. so sídlom
Trnavská cesta 27lB.
Táto spoločnosť už nie je d'alej zaradená do konsolidačného pol'a v pozícii dcérskej spoločnosti.
Z uvedeného vyplýva, že hierarchicky najvyšším materským podnikom spoločnosti CHEMol_AK a's.
je Prvá strategická, a's. Bratislava.

b) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsotidovanú účtovnú závierku
za najmenšiu skupinu, ktorej súčastbu je účtovnó jednotka ako dcérska účtovná jednotka,
ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a)

V konsolidačnom poli, ktorého súčasťou je CHEMoLAK a's. sa nenachádza d'alšia účtovná jednotka,
zostavujúca konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou
je CHEMOLAK a. s. ako dcérska účtovná jednotka, začlenená do skupiny účtovných jednotiek
uvedených v písmene a)

c) adresa' kde sa môže vyžiaaať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených
v písmenách a) a b),

Konsolidovanú účtovnú závierku zostavenú spoločnosťou Prvá strategická, a.s. Bratĺslava možno získať
na obvodnom súde Bratislava 1 - obchodný register, Bratislava' Konsolidovanú účtovnú závierku
zostaveňú spoločnosťou cHEMOLAK a.s. možno získať na okresnom súde - obchodný registerTrnava.

d) údaj, či účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou a údaj, či je oslobodená
od povinnosti zostaviť konso!idovanú účtovnú závierku a konsotidovanú výŕočnú správu podl'a
$ 22 zákona

Konsolidovanú účtovnú závierku a Konsolidovanú výročnú správu za skupinu podnikov, ktorej súčasťouje aj CHEMoLAK a.s' zostavuje práve CHEMoLAK a.s., nakolko je vo vzťahu k ostatným účtovným
jednotkám konsolidačného poľa v pozícii materskej spoločnosti a nie je oslobodená od povinnosti
zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podl'a S 22 zákona.

Konsolidačné pole skupiny podnikov je nasledovné:

* Vlastní 22,42o/o v CHEMOLAK TMDE, spol. s r.o. Praha

Dcérska spoločnosť REALCHEM PMHA s'r'o. obstarala v roku 2008 podiel v spoločnosti BIoENERGo -
KoMPLEX, s.r.o., Kolín, česká Republika - vlastní 49,9!o/o podiel. Spoločnosť btoerueRco - KoMPLEX,
s.r.o. sa tak stala prĺdruženou spoločnosťou skupiny. v spoločnosti IBA cHEMol_AK, s. r' o. Smolenice
s majetkovým podielom na základnom imaní 50 o/o.

2

CHEMOLÁK a s. SMOLENICE

DcÉRsKE sPoLočNosTI OBCHODNY PODIEL
CHEMOLAK a.s. v o/o

CIIEMOLAK TMDE, spol. s r.o. Liberec 77.58o/o

Chemolak Secent, s.r.o. Smolenice 100.00 o/o

REALCHEM PMHA s.r.o. x 100,00 o/o
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6. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia,
počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
z toho počet vedúcich zamestnancov ktorými sa rozumejú čtenovia štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu.

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

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

234 233

počet vedúcich zamestnancov 6 6

3
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čl. rr.

Informácie o prijatých postupoch

1. Informácia' či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka
bude nepretržite pokračovaťvo svojej činnosti.

Priebežná účtovná závĺerka spoločnosti CHEMOLAK a. s' k 30.6'2020 je zostavená na základe splnenia
predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

2. Inforrnácie o aplikácií účtovných zásad a účtovných metód, ktoré sú dôležité na posúdenie
majetku' záväzkov, finančnej situácie a výsledku hospodárenia. Informácia o zmenách
účtovných zásad a zmenách účtovných metód, a to s uvedením dôvodu ich uptatnenia a ich
vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej
jednotky.

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej
činnosti (going concern). Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou
konzistentne aplikované. V účtovnom období do 30.6'2020 spoločnosť nevykonala žiadne opravy
významných chýb minulých účtovných období.

Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve
a s postupmi účtovania pre podnikateľov. Účtovníctvo sa vedie v mene EURO.

Účtovnícwo sa vedie na základe dodržania časovej a vccnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa
berú všctxy náklady a výnosy, ktoré sa vzt|allujú na účttrvné obdobie bez ohl'adu na dátum ich platenia.

Pri cceňovaní meljetku a záväzkov sa up|atňuje zásada opatľnosti, t. j' berú sa za základ všetky riziká,
zneľtocĺ:rotenia a straty, ktoré sa týkajú majeiku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu zostavenia
účtovnej závierky'

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžĺčky:
Poltl'edávky a záväzkv sa v súvahe vykazujú ako dlhĺldobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby
splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka' Časť dlhodobej pohl'adávky 

_a 
časť

dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku t<toŕému sa zostavuje
účiovná závierka, sa vykazujú v súvalre ako krátkodobá pohi'adávt<a alcbo krátko'Jobý záväzol<'

Foužitie odhadov:
zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady,
ktoré majú vplyv na vykazované sunry aktív a pasív, uvedenĺe možných budúcich aktív a pasív k'dátumu
účtovnej závierky, ako aj na vykazovanú výšl<r: výnoslov a nákladoi, počas roka. Skutočné výsledky sa
môžu ocj takýchto odhadov líšĺť.

3. lnfôrnrácie o chaľaktere a účeto transakcií" ktoré sa neuvádzajú v súvahe, pľičom
sa uvád'| finančný vJrtyv týchto transakcií na účtovnú jednotku, ak sú riziká atebo prínosy
vyplývajúce z týchto transakcií významné a ak uvedenie týchto rizik atebo prínosov je
potľebné'na Účely posúdenia finančnej situácie účtovnej jednotky.

Spoločnosť v bežnom ani v porovnávacom období nevykazovala transakcie, ktoré sa neuvádzajú
v súvahe.

4
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4. Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov vrátane určenia rozhodujúcich účtovných
odhadov a predpokladov, pričom sa zohl'adňuje zásada významnosti

a) obstarávacia cena, vlastné náklady' menovitá hodnota, reá!na hodnota, hodnota zistená
metódou vlastného imania, aktivovanie úrokov tvoriacich súčasť ocenenia majetku
a záväzkov

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, ktoý sa jednorazovo odpisuje do nákladov pri zaradení. Drobný hmotný
a nehmotný majetok vedie spoločnosť v operatívnej evidencii.

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnostbu - 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, ked' sa o ňom účtuje. Súčasťou dlhodobého
nehmotnéhc majetku sú aj aktivované náklady na vývoj'

Dlhodobý hmotný maietok vytvorený vlastnou činnostbu - vlastnými nákladmi; vlastné
náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, a nepriame náklady,
ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - reprodukčnou
obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zĺsteného
pri inventarizácii; t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, ked'sa o ňom účtuie'

Dlhtldobý finančný majetok - obstarávacou cenou; súčasťou obstarávacej ceny sú náklady
súvisiace s jeho obstaraním (napr. poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám). 

'

Zásoby obstaľané kúpou

. nal(Upovaný materiál - obstarávacou cenou; pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa
metóda FIFo; do vedl'ajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie; vedl'ajšie náklady
sa rozvrlrujú ako odchýlka podl'a poclielu sr'ičtu stavu a prírastku odchýlky lla súčte stavu
s prírastku zásob,. nakupovaný tovar - obstaróvacou cenou; pri úbytku r<lvnakého druhu zásob sa používa metóda
FIFo; do vedl'ajších nákiadcv patrí prepl'avné, clo a plovízie.

Zásoby vytvorcné vlastnou činnostbú:
nedokončená výroba, polotovary a výrobky sa oceňujú vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame
náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov, 

_ktoré 
sa

vzťahujú na výrobu alebo na inú činnosť.

Pohlhdávky:
9 pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí - menovitou hodnotouo pri odplatnom nadobudnutí - obstarávacou cenou

časové rozlíšenie na strane alĺtív súvahy - očaĺ<ávanou menovitou hodnotou

Závärky:
. pri ich vzniku - menovitou hoĺlnotou,o pri prevzatí - obstarávacou cenou.

Rezeľv1r - v očakávanej výške záväzku'
Spoločnosť do 30'6.2020 čérpala rezervy na nevyčerpanú dovolenku, prémie, oĺtchodné, audítorské
overenie a zverejnenie účtovnej závierky a bankové ilrformácie pre účely auditu vytvorené k 31.12.
predchádzajúceho roka.

Úvery:
. pri ich vzniku - menovitou lrodnotou,

Uroky z úverov sa účtujú do obclobia, s ktorý.m časovo a vecne súvisia.

a

o

o

t

a

c

o

o

O
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. časové roztíšenie na strane pasív súvahy - očakávanou menovitou hodnotou.

Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
finančný !easing

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

Daň z príjmov odložená - účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku
a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu
v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužité daňové odpočty do budúcich období; pri určení
výšky odloženej dane z príjmov sa pouŽila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom
období, t. j. 2L o/o.

Prepočet údajov v cudzích menách na menu EuRo

Prepočet sa vykonáva ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (vystavenie zahraničnej faktúry,
platba) kuzom ECB. Kurzové rozdiely vznĺkajúce v priebehu roka sa podl'a charakteru (strata, zisk)
zúčtovávajú do nákladov (výnosov) na účty kurzových strát alebo kurzových ziskov.
K 31. decembru sa majetok a záväzky v cudzej mene prepočítavajú na menu EURo a kurzové
rozdiely sa účtujú nasledovne:
l<urzové rozdiely z účtov dlhodobého finančného majetku sa účtujú v prospech ( na ťarchu ) účtu
skupiny 06 - dlhodobý finančný majetok so súvsťažným zápisom na účte
414- oceňovacie rozdĺely z precenenia majetku'
ĺ<urzové rozrliely z účtov pohl'adávok, finančných účtov,(pokladňa, bankové účty) a záväzkov, sa
účtujú priamo na účty 563 - Kurzové straty, prípadne 663 - Kurzové zisky'

.' ľláklady na vývoj

Náklady tra výrloj, ktoý spoločnosť uskutočňuje vo vlastnej réžii sa ričtujú do nákladov v roku
svo.jho vzniku, Spoločnosť využíva za účelom vývoja aj sluŽby externých organizácií' Faktúly za tieto
služby sú účtované na účet obstarania nehmotného majetku. Nákiady na vývo; sa po splnení
zákonom stanovených predpokladov aktivujú clo majetku spoločnosti. Aktivováné náklady na vývoj
predstavujú výsledky úspešne vykonaných vývojových prác. Náklady vynaložené na vývtlj
spoločnosť aktivuje pri splnení podmienok:
. výrobok je jasne definovaný a náklady na jeho vývoj možno identifikovať,. spoločnosť má v úmysle výrobok vyrábať a preclávať,o spoiočno.sť môže preukázať existenciu trhu pre daný výrobok,. spo|očnosť nlá dostaLočné zdroje na dokončenie vývojového projektu, jeho predaj alebo

vnútorné 'ryužitie.

Spoločnosť výkonala analýzu kapitalizor,aných nákladov s cielbm odhadnúť presnú výšku, ktorá mala
byť zahľnutá do nákladov alebo zaradená ĺ1o používania a amclrtizovaltá spolu so súúisiacimi
riýnosnti a plánuje zlepšiť vnútorné postupy na zabezpečcnĺe súladu s týmito podmienkami.

a

o

a

ľlodnota aktivovaných nákladov nesnrie pľevý'šiť očakávanú surnu buc.lúcich ekonomických pnnosov
z vý;'obkrl. Spoločnosť účtuje aktiváciu nákladov nď vý,voj na ťarchu účtu 04 í)hclar;rnia
nehnrotllých investícií a v prospech

rnom odovzdaní výrob
iičtu 623 - Aktivácia nehmotného investičného majetku

Po protokolá ku do používania sa aktivované náklady preúčtujri z účtu 041 na
účet012 - Nehmotné výsledky vývo ovej činnosti. Spoločnosť v obdobído 30.6.2019 aktivovala
nákiady na vývoj v hodnote 441 500 EUR.

Tvorba odpisového p!ánu pre dlhodbbý majetok, pričom so uvádza doba odpisovania,
sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné oclpisy

odpisový plán
Priemerné životnosti podl'a odpisového plánu sú:

Drqlt majetku
30 - 40 rokovBudovy a stavby 2,5 o/o ' 3,33 o/o

Siroje a zariactenia 6-15 rokcv 6,66 o/o - 16,6 o/o

Dopravné prostriedky 4 roky 25,0 o/o

Inventár S.rokov Ĺ2,5 o/o

Aktivované náklady na vývoj 5 rokov 20,0 o/o

Softtrrare 4 - 20 rokov 5 o/o- 25 o/o

6



PozNÁMKY PRIEBEŽNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚčToVNEJ zÁVIERKY k 30.6'2020

Daňové odpisy sa uplatňujú podl'a sadzieb uvedených v zákone o daniach z príjmov platných
pre rovnomerné odpisovanie.

. Informácia o poskytnutých dotáciách

. Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom
účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdetený zisk minulých rokov atebo na
neuhradenú'stratu minu!ých rokov. Účtovná jednotka môže uviesťaj informácie o oprave
nevýznamných chýb minutých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období
s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.

Spoločnosť v bežnom ani v porovnávacom období nevykonávala opravy významných chýb minulých
účtovných období.

7
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čl. rrr.

Informácie, ktoré vysvetl'ujú a doplňujú položky súvahy

K aktívam sa v poznámkach pri zohlhdnení zásady významnosti uvádzajú doplňujúce
a vysvet!'ujúce informácie o:

dlhodobom maietku

l. prehlhd o pohybe dlhodobého majetku podl'a zložiek dlhodobého majetku v nadväznosti na
členenie položiek súvahy; uvádza sa oc€nenie majetku na začiatku účtovného obdobia, jeho
prírastky' úbytky a presuny počas účtovného obdobia a ocenenie na konci účtovného obdobia,

2. prehl'ad oprávok a opravných položiek pod!'a ztožiek dlhodobého majetku v nadväznosti
na členenie

3. prehlhd o čistej (netto) hodnote dthodobého majetku na začiatku účtovného obdobia a na konci
účtovnélro obdobia

Dlhodobý nehmotný majetok

1.,2.3.

Bežné účtovné obdobie

Aktivované
náklacly
na vývoj

Softvér ocenitel'nó
práva

d

379

Goodwill ostatný
DNM

obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavl<y
na DNM

Spolu

h

0 9 868 83SStav ila zgčiaEku
obdcbia

b

6 37E 686

c

L 952 872

f

2 070 L 497 296

Prírastky 0 24 6L5 0 0 0 199 615 0 224 230
0 4 979 0 0 0 24 675 0 29 594
0 0 0 0 0 0 0 0

6 378 686

(5 2s3 469)

1 972 508

(I 626 O7L

37 91_4

(37 sL4)

0

0

2 070

(2 070)

r 672 296

0

0 L0 063 474

Prírastky (16s 76e) (9 s23) 0 0 0 0 0 (r7s 2e2)
Úuytty 4 979 0 0 0 0 0 4 979
Stav na konci

Stav na začiatku
bia L 125 2t7

(1 630 61s)

326 801

(37 914)

0

0

0 0

0

7 497 296

0

0

(7 089 837)

Stav na konci
obdoiria 959 448 341 893 0 0 0 L 672 296 0

2 973 637

Úoytty

D!hodobý
nehnrotný nnajetok

otnó ocejnenie

Presuny
Stav na konci
obdobia
oprávky
Stĺrv na za
oLtdobia

atku

Zostatková hodnota

(s 41e 238) (2 070)

(6 gts s24)

2 949 3r4

8
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Dlhodobý
nehmotný majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Aktivované
náklady
na vývoj

Softvér ocenitel'né
práva Goodwill ostatný

DNM
obstarávaný

DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

a b c d e f o h
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
obdobia

5 627 953 Ĺ 937 t72 37 9r4 0 2 070 1 917 893 0 9 523 0002

Prírastky 750 733 39 514 0 0 79r 811 941 0 I 602 979

Únytry 0 0 0 0 0 791 038 0 791 038
Presuny 0 0 0 0 0 0

Stav na konci
obdobia

6 378 686 r 952 872 37 9r4 0 2 070 L 497 296 0 9 868 838

oprávky
Stav na začiatku
obdobia

( s 037 00s) (1 s91 873) (37 sL4) 0 (t 279) 0 0 ( 6 668 071)

Prírastky (2t6 464) (34 198) 0 (7s7) (2s1 4s3)
Ubytky 0 0 0 0 0 0 0
Stav na. konci
obdobia

(s 2s3 46s) (L 626 07t) (37 sL4) 0 (2 070) 0 0 (6 gte s24)

Zostatková hodnota

590 948 321 485 0 0 0 L 476 393 2 388 826
1 L25 2r7 326 801 0 0 0 1.497 296 0

9ľav na začlatku

Stav na konci
2 s4s 3r4l
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Dlhodob hmotn majetok

Spolu

587 605

319 855

0

46 07t 270

(36 1s1 12s)

(476 299)

462
(36 626 962)

9 652 395
9 444 308

Poskytnuté
preddavky
na DHM

I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

obstarávan
DHM

695 002

318 886

318 852

0

695 036

0

0

0

0

695 002

695 036

Ostatn
DHM

3 552

0

0

0

3 552

0

0

35

3 552

Základné
stádo
a täžné
zvieratá
f

0

0

0

0

0

0

0

lch
ky

PestovateI'ské

porastov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 7521.67

L94 0

10
0

25 945 L97

(2s 06s 907)

0 243)

462

(23 31s

2 686 260

2 629 509

Samostatné
hnutel'né veci
a s bory
hnutelh'ch vecí

Stavby

c

670
74 686

0

0

333

(r.3 08s 218)

(226 0s5)

(13 3LĹ 274)

5 Ĺ73 452

5 022 032

Bežné čtovné obdobie

LO941

0

0

1 094 129

0

0

0

Ĺ 094 L29

1 094 129

Dlhodob h
k

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku

Presun
Starr na konci

rá,ĺky
Stal, tla začiatku

Prírestky

Stav na konci
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku

Stav na konci

l0
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plhodob Bezpľostredno pred ce čtavné obdobie

Stavby

1 094 i.2! 70
opi_ár,ky
Stav na za atku

Stav na konci
obdobia

Spolu

45 473 033

897 229

566 742

45 803 520

í35 295 979)
(e68 764)

113 618
(36 1sl 12s)

10 r77 054

9 652 395

Poskytnuté
preddavky
na DHM

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

obstarávan
DHM

h

593 919

499 Ĺ56

398 073

695 002

o

0

0

0

593 919

695 002

Ostatn
DHM

o

3 552
0

0

0

3 552

0

0

0

0

3 552

3 552

Základné
stádo
a thžné
zvieratá
f

0

0

0

c

0

0

0

0

0

0

0

Pestovatel'ské
celky
trval ch
porastcv
e

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sarnostatné
ltnutel'né veci
a s lrory
hnutcl'n ch vecí
d

25 597 461

267 BLt
113 r.05

0

25 752 767

(22 667 95s)
(s11

(23 065 907)

113 618

2 686 260

18 181 08C
78 337

747

0

0

(13 08s 218)

2 929 5065 553 056

5 L73 452

Pozemk1ĺ

B

r o97 027
51 925

54 8r7
0

457 L94
024

c

0

L O97. O27

Ĺ 094 L29

a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku

Prírastky

Úoytxy

Stav na konci
obdobia

Presuny

Prírastk,v

Úoytty
Stav na konci
obdobia

hodnota
Stav na

1I
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Dlhodob fina nčn ínaietok

Ĺ.,2.3"

Eežné ričtovné obdobie

Podielcv ostetné
dthocobé
CP
a podiely

P žičky
UJ

P žičky
s dobouPodielové CP

a podiely v oÚ:
CP a pcdlely
v spoločnosti s, podst.

v Ostatn obstarávan
DFM

Poskytnuté
preddavky
na DFM

Spolukonsolidovanom DFM naJvracVplyvom celku rok

Prvotné ocenenie

10 553 365

0

0

0

0

0

10 553 365

opravné položky

5 946 908

0

0

0

Účtovná hodnota
Stav na

7 980

4 006 457

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 980

0

0

0

0

0

7 980

0

0

0

7 980

560 000

0

0

0

o

c

560 00c

IL7 5Ĺ4

0

0

442 485

9 985 3Bs
0

0

0

0

0

9 9Ss 385

6 429 394

0

0

3 555 991

Dlhodob
finančn
majetok

Stav na začiatku

Prírastky
z toho kurzové
ziskv
Úoytty
Z toho
sti'atv

kurzové

Presuny
Stav na konci
obdobia

Stav na atku

Prírastky

Úoytty

Starr aa konci
obdobia

t2
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Stav na konci

Bezprostred ne predchádzaj rice ričtovné obdobie

Podielové ostirtné
dlhociobé
CP

P ž:čky
UJ

P žičky
s dobou
splatnosti
najviac

Podielové CP
a podiely v Oti:

CP a podiely
v spoločnosti s podst.

v Ostatn Poskytnuté
preddavky
na DFM

Spolukonsolidovanom DFM DFM
Vplyvom podiely Celku en rok

c d f J
Prvotné ocenenie
Stav ;ra začiatku 9 86.1 909

560 0a 7 980 0 0 to 432
L20 476

L20 476

0
Z tohc ku

0 0 0 0 0

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0
Stav na kcnci 10 553 3

9 560 000 7 980 0 0 0 0 0

opravné ky
Stav na začiatku s9469t77 5 0 0 0 0 0 0

0

0

5 946 908

Účtovná hodnota

4 485 981

4 006 457

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 980

7 980

0

0

n

D

00

LĹ7 574

442 486

442 486

L20 476

t20 476

0

600 000

0

6 429 394

4 035 515

3 555 991

Dlhodob
finančn
majetok

Prírastky

Z toho kurzové zisky
Úoyu<y

Príra

Úuyt*y
Stav na konci
obdobia

Stav na
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ooravnÝch oolóžkách k zásobám v členení v nadväznosti na ooložkv súvahva

Zásoby

Bežné účtovné obdobie

Stav OP
k 1.1.2020 Tvorba OP

Zúčtovanie oP
z dôvodu zániku
opodstatnenosti

Zúčtovanie oP
z dôvodu
vyradenia
majetku

z účtovníctva

Stav OP
k 30.6.2020

Materiál 0 0 0 0 0

Nedokončená výroba
a oolotovarv vlastnei 0 0 0 0 0

Výrobky 0 0 0 0

Zvieratá 0 0 0 0 0

Tovar 0 0 0 0 0

Nehnutelhosť na
predaj 0 0 0 0

Poskytnuté
preddavky na zásobv 0 0 0 0 0

Zásoby spolu 0 0 0 0 0

O zfooli ooraYrrEi ooložkv k oohl'adáyt<aEl

obdobie

Pohľaclóvkv
z obchodného

Pijhlä voct
dcérskej účtovlisj
jednotke
a materskej
účtovn
ostatné
pohl'adávky
v rámci

Pohl'a vocl
spoločníkom,
členom
azd
Iné pohľadávky

kons

Zúčtovanie oP
z dôvodu záni!<u
opodstatnenosti

PolrI'adávky

Bežné

Stav OP
k !..1,2020

Tvoľba
OP

c

Zúčtovanie oP
z dôvodu

vyradenia nrajetku
z účtovníctva

a b d

463 076 Q 0

0 0

463 076 0 c 0 463',i,76

00 0 0 0

0 0

o

r) 0 0

Pohl'adávky spolu 463 076 0 0 463 076

t4
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EĺLa

Pohľao lty voči iJcéľskej
jedĺlotke a matersl<ej účtclvrlej

notke
poľlľadávky v

cell<u
l'aciávky voči ovládanej osobe

osobea

Pohl'adávky

Bezprostredne predchádzaiúce účtovné obdobie

Stav OP
k 1.1.2019

Tvorba
OP

Zúčtovanie oP
z dôvodu zániku
opodstatnenosti

Zúčtovanie
z dôvodu
vyradenia
majetku
z účtovníctva

OP

Stav OP
k 31.12.2019

a b c D e F
Pohľadáv
z obchod

ky
ného styku

460 660 2 416 0 0 463 076

Pohl'adávky voči
dcérskej účtovnej
jednotke a materskej
účtovnej jednotke

0 0 0 0 0

ostatné pohl'adávky
z obchodného styku

460 660 2 41.6 0 0 463 076

ostatné pohlädávky
v rámci kons' celku

0 0 0 0 0

Pohľadávky
spoločníkonl,
a združeniu

voči
členom 0 0 0 0 0

Iné pohlädávky 0 0 0 0 0

Názov roložlĺv V lehote solatnosti Po lehote sntatnosti Pohl'adávkv soolu
a

Dlhodobé pohl'adávky

Pohlbdávky z obchodného stvku
Pohl'aclávl<y voči účtovnej
jednotl:c a n:aterskej nej

0 0

0

0

00

pohl'adávky v mct
ko celku 0 0

vk voči an 0 0 0
Iné pohľadávky 0 0 0

Dlhodobé pohl'adávlĺy spotu o o 0
Krátkodobé poh I'adá'rky
Pohlä ky z obchodného styku,

6 5?3 444 L 4t6 799z 7 940 243

t 806 424 270 340

0

2 076 764

0 0

1 165 r00 0

0

t 165 100

5ociálne poistenie

Daňové pohl'.:dávky a dotácie

0 0

0 0 c
Iné pohlädávky 108 819 0 108 819
Krátkodobé pohlhdávky spolu 7 797 7;63 l 4Ĺ6 799 9 2L4 t6?-
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zložkách krátkodobého finančného maictkua

o uÝznqĺnÍ!Ísh ooložlrách časového ro@

tsenra

obnova ochrĺnný'ch známok

ostatné j..:dnorázove rrál<lacJy

Cl k 30.
Útl,1ú,:ich o9úol í dlllocícbé,

toho:

Príimy l;l.:(i|r1;161', cbccLí krátl(odobé, z toho:

Úl'oky z vklarlov

771

0

0

0

Pohl'adávky podlh zostatkovej
doby splatnosti k 30.6.2020 k 31.12.2019

a b c
Pohlädávky po lehote splatnosti 7 4L6 799 1.652 429

Pohl'adávky so zostatkovou dobou splatnostĺ
do jedného roka

7 797 363 6 234 629

Krátkodobé pohľadávky spolu 9 2t4 162 7 887 056
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až päť rokov

0 0

Pohl'adávky so zostatl<ovou dobou splatnostĺ
dlhšou ako päť rokov

0

Dlhodobé pohlädávky spolu 0 0

Názov noložkv k 30.6.2020 k 31.12.2019
Pokladnica, ceniny 27 L20 21 606
Bežné bankové účty 62 080 230 095
Bankové účty termínované 0 0

Peniaze na ceste t 387 ( 4 8s1)
Spolu 90 587 246 850

k 30.6.2020 l( 31.12.2019
0 0

49 698

Predplatné novín, časopĺsov a publikácií

Náklacly budúcich obdobídlhodobé, z toho:

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 58 284

1 041 612

26 72826 873

5 447 447

2 775

17 850 14 933

Telekoniunil<ačné poplatky, internet, software 2 815

Nájoĺrirré

Reklama a prooagácis

Poistenie

Mcnitoring voeidiel 6B!680

2 807 2 7BT

74?_

lĺ 3ĺ.í2.2o19
0

33 000

0

33 000Bonifi kácia poisi-enia majetl<u
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PoZNÁMKY PRIEBEŽNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČroVNEJ zÁVIERKY K 30'6'2o2o

K pasívam súvahy sa uvádzajú doptňujúce a vysvetl'ujúce informácie o :

. vlastnom imaní
l. opis základného imania najmä počet akcií, ich menovitá hodnota, práva spojené s jednotlivými

druhmi akcií' splatené základné imanie
Základné imanie spoločnosti pozostáva z 501620 akcií vystavených na doručitel'a v menovitej hodnote
1000 sk v roku 1992, kedy vznikla akciová spoločnosť, následne od 1.1999 sa táto hodnota prepočítala
eurá a v súčasnosti základné imanie spoločnosti predstavuje hodnotu 16 650 733,65 EUR a Worí ho
501620 akcií v menovitej hodnote 33,19 €/akcia.

2.Počet a menovitá hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia a iný titut zmeny vlastného
imania počas účtovného obdobia

V bežnom ani V porovnatelhom období v spoločnosti nenastalĺ žiadne zmeny upísaných akcĺí.

3. Informácie o rozdelení účtovného zisku atebo o vysporiadaní účtovnej straty

0

Spolu -267 643

Názov potožky

Hospodársky výsledok roka 2019 -267 643
Zúčtovanie hospodárskeho výsledku roka 2o19 2019
Prídel do zákonného rezervného fondu 0

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov 0

Prídel do sociálneho fondu 0

Prídel na zvýšenie základného imania 0

-267 643Prevod na neuhradenú stratu minulých období

Úhrad,: straty minulých období 0

Prevod do aerozdeleného zisku minulých rol<ov 0

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, č|enoln 0

Iné
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PozNÁMKY PRIEBEŽNEj INDIVIDUÁLNEJ ÚčToVNEJ zÁVIERKY K 30.6.2o2o

iednotlivÝch druhoch rezervO

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Rezervy Stav k 1.1.2O2O Tvorba Použitie Zrušenie Stav k 30.6.2020

a b c d e f
Dlhodobé rezentY, z toho: 55 069 30 000 0 0 85 069

Rezerva na odchodné 55 069 0 0 0 55 069
Rezerva na monitoring
skládkv odoadov 0 30 000 0 0 30 000
Krátkodobé reze^ly,
z toho: 84 620 LO4 267 75 7t7 0 113 170

Rezerva na odchodné 3 083 0 1 812 0 t 27t
Rezerva na prémie,
dovolenky, hmotná
zainteresovanosť

66 437 Ĺ) 59 40s 0 7 032

Rezerva na audítorské
sluŽby, zverejnenie
účtovnej zá,lierky,
bankové informácie

15 100 0 14 500 0 600

Rezerva na bonusy 0 44 267 0 0 44 267
Rezerva na pohľadávky 0 60 000 0 0 60 000
Rezervy spolu 139 689 I34 267 75 717 0 198 239

Názov položky Bezpľostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k 1.ĺ'.2019 Tvorba Použitie Zrušenie Stav l< 31.12.2019Rezeľvy

a b c d e f
Dlhodobé rezervy' z toho: 56 264 6 159

6 159

73s4 0 I

I
55 069

Rezcrva na odchodnó 56 264 7 354 0 55 069

Krátkodobé rezervy,
z toho: 84 399 81 620 84 399 0 84 620

Rezeĺva na odchodné 3 151 3 083 3 151 0 3 083
Rezerva na prémie,
dovolenky, hmotná
zainteresovanosť

66 890
I

66 437 66 890 66 437

14 358 15 100

0

14 358 0 15 J.00

0 0 0 0
Rezervy spolu L49 t32 82 089 90 558 0 139 689

Rezerva na
služby, zverejnenie
účtovnej závierky,
be rrnacĺe

Rczerva 
''la reklarnu
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vÝške záväzkov do lehotv a oo lehote solatnostio

Názov položky k 30.6.2020 k 31.12.2019

Záväzky po lehote splatnosti 402 098 1 291 095

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka vrátane 3 78L 937 2 593 r24

Krátkodobé záväzky spolu 4 184 035 3 884 219

a

Názov položky k 30.6.2020 k 31.12.2019

Záväz
rok až

ky so zostatkovou dobou splatnosti jeden
kov 0 0

Záuäzky so zostatkovou dobou splatnosti nad
päť rokov 0 0

Dlhodobé záväzky spolu 0 0

t9
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odloženom daňovom záväzkua

Názov položky k 30.6.2020 k 31.12.2019

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
majetku a daňovou základňou, z toho: (s 42s 481) (s 42s 48t)

odpočítatelhé 6 850 597 6 850 597

Zdaniteľné (t2 276 078) (72 276 O78)

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
záväzkov a daňovou základňou, z toho: 203 645 203 645

odpočítatelhé 203 645 203 645
Zdanitelhé
M umorovať da stratu
vbu 961 058 961 058

Možnosť previesť nevyužĺté daňové odpočty

Sadzba dane z príjmov ( v o/o) 2Ĺ 2I
odložená daňová pohl'adávka 1 683 213 1 683 213
Uplatnená daňová pohl'adávka 1 683 213 1 683 213
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov

Zaúčtovaná do vlastného imania

odložený daňový záväzok (2 s77 977) (2 s77 977)
odložená daň (894 764) (894 764)
Zmena odloženého daňového záväzku 28 253 28 253
Zaúčtovaná ako náklad 28 253 28 253
Zaúčtovaná do vlastného imania 0 0

o záväzkoch zo sociátneho fondu

Názov položky k 30.6.2020 k 31.12.2019

Začiatočný stav sociálneho fondu 9 342 8 659
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 14 100 27 347
Tvorba sociálneho fondu zo zĺsku 0 0
ostatná tvorba sociálneho fondu 0 0
Tvorba sociálneho fondu spolu 14 100 27 347
Čerpanie sociálneho fondu 11 341 26 664
Konečný zostatok sociálneho fondu 12 101 9 342
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i) bankov ch riveroch, p žičkách a krátkodob ch finančn ch v pomociach

Názov položky
Suma istiny
v príslušnej

mene
k 30.6.2020

e

78 750

350 000

428750
4 4Ĺ7 962

63 000

33 333

2 500 000

948 087

100 000

8 062 382

8 491 132

Dátum
splatnosti

d

30.09.2022

2L.LL.2024

31.10.2019

30.09.2022

25.LĹ'2020

31-'oĹ'2021

06.02.2o2Ĺ

2Ĺ.LL.2024

Úrok
p. a.
v olo

c

L,72o/o p.a. + 3M EURIBOR

3,00o/o p.a. + 6M EURIBOR

1,850/o p.a. + lM EURIBOR

L,72o/o p.a. + 3M EURIBOR

2,90o/o p.a. + 6M EURIBOR

2,80o/o p.a. + 6M EURIBOR

3,00o/o p.a. + lM EURIBOR

3,00o/o p.a. + 6M EURIBOR

x

Mena

b

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

a

Splátkov UNIcREDIT

Splátkov SZRB

Spolu dlhodobé bankové rivery
KontoKorentn UNICREDIT

Splátkovr UNICREDIT - krátkodobá časť

Splátkovr oTP banka

Splátkovl EXIMBANKA

Kontokorentnli SZRB

Splátkov SZRB

Spolu krátkodobé bankové rivery
Spolu dlhodobé a krátkodobé bankové uvery
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Suma istiny
v príslušnej

mene za
bezprostredne

predchádzajrice
obdobie

19k31
e

500 000

109 058

609 058

890 000

498 077

4 527 0L9

73 333

64 792

2 000 000

I Os2 621

I 661 679

Dátum
splatnosti

D

3L.0L.2o2Ĺ

30.09.2022

30.04.2020

30.04.2020

31.10.2020

25.rL.2020

30.09.2022

31.L2.2020

x
x

c

6M EURIBOR + 2,80 o/o p.a.

3M EURIBoR + Ĺ,72 o/o p.

EURIBOR + 2,L0 o/o p. d.

1M EURIBoR + 2,Ĺ0 o/o p. ä.

1M EURIBOR + 1,85 o/o p. a.

6M EURIBOR + 2,90 o/o p.

3M EURIBoR + Ĺ,72 o/o p. '

6M EURIBOR + 2,80 yo p.a

x

Mena

b

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

a

Názov pcložky

Splátkov EXIMBANKA

Splátkov UNIcREDIT

Spolu dlhodobé bankové rÍvery

Revolvingovy Tatra banka

Kontokorentn Tatra banka

KontoKorentn UNICREDIT

Splátkov' oTP banka

Spĺátkov UNIcREDIT

Splátkov EXIMBANKA

Spolu krátkodobé bankové rivery
Spolu dlhodobé a krátkodobé bankové uvery
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PoZNÁMKY PRIEBEŽNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČroVNEJ zÁVIERKY K 30.6.2o20

j) významných poIožkách časového roztíšenia na strane pasív

Názov položky k 30.6.2020 k 31.12.2019

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: 0 0

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: 0 684

Spotreba materiálu a energií 0 0

Cestovné 0 T2

Reprezentačné 0 93

Úroky z úverov 0 52

Lekárske prehliadky 0 4

Náklady na firemný večierok 0 115

Spotrebná daň z elektriny 0 408
Správne poplatky 0 684
ostatné - overenie listín,parkovné... 0 0
Výdavky budúcich období spolu 0 684

Názov potožky k 30.6.2020 k 31.12.2019

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: 265 588 285 759
Dotácie z EÚ 265 588 285 759
Výnosy budticich období krátkodobé, z toho: 42 685 55 5.17

Úroky zo zmeniek a pôžičiek 6 109 t4 934
Dotácie z EÚ 36 576 40 6:t3
Monitoring vozidiel 0 0

ob u 308 273 341 306
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3. Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Spoločnosť neeviduje majetok prenajatý formou finančného prenájmu

čl. rv.

Informácie, ktoré vysvet!'ujú a aopĺňa;ú položky výkazu ziskov a strát

l. K položkám výnosov a nákladov sa v poznámkach uvádzajú doptňujúce a vysvetI'ujúce
informácie o

a) sume tržieb za vlastné výkony a tovar

Tržby z predaja výrobkov a tovaru

Tržby z predaja služicb

lr) zľnene stavu vnútrooľganizačných zásob

Tržby za vlastné
teritórií

výrobky a tovar podl'a
k 30.6.2020 k 30.6.2019

Slove republika
8 288 321 6 294 259

republika
1 183 983 1 151 038

ostatné za
3 154 625 6 463 759

Spolu L2 626 929 13 909 056

Teritoriálna štru ktúra k 30.6.2020 k 30.6.2019

306 057
z predaja služieb - Slovenská republika 288 876
z predaja slu ieb - ká republika 4 022 6 303

ln by z predaja služieb - zahraničie tr 646

304 544

38 083
Spolu 350 443

Zmena stavu
vn útroorgan izačných zásob

k 30.6.2020 k 30.6.2019

2 734 73L 274
Nedokončená výrcba
a polotovary vlastnej výroby

Výrobky (r72 268) (27s 462)

Zmena stavu rrnútroorga-nizačných zásob vo výkaze
ziskov a strát (L74 470)

Rozdiely (4 336)

(148 188)

0
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PozNÁMKY PRIEBEŽNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚčToVNEJ zÁVIERKY K 30'6.2o2o

c) opise a sume významných položiek výnosov pri aktivácii náktadov,

d) opisc a sume ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti,

Názov položky k 30.6.2020 k 30.6.2019

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho 2 383 060 2 560 656
Aktivácĺa materiálu 43 380 38 140
Aktivácia tovaru 2 164 680 2 081 016
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 175 000 441 500

Názov položky k 30.6.2020 k 30.6.2019

ostatné význam položky výnosov z hospodárskej činnosti,
z L22 344 202 836
Tňby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 118 044 7Ĺ4 793
Iné prevádzkové výnosy 4 300 88 047

e)- celkovej sume osobných nákladov, a to v čtenení na mzdy, ostatné náklady na závislúčinnost', sociálne poistoň ie, zdravotné poisten ie, sociá !ne zabezpečen ie

f) opise a sume významných položiek finančných výnosov a cetkovej sume kuľzových ziskov

Názov potožky

Názov položky k 30.6"2020 k 30.6.2019

osobné náklady, z toho 2 227 330 2 2L5 t3r
Mzdové náklady Ĺ 537 7L8 1 509 895
odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 38 400 34 483
Náklady na sociálne poistenie 593 666 588 220
Sociálne náklady 57 546 82 533

lĺ 3o.6.202o k 30.6.2019

Finančné výnosy, z toho: 48 278 40 588
Výnosové úroky 37 137 38 732
Kurzové zisky 11 081 1 856

2.5



PozNÁMKY PRIEBEŽNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČroVNEJ ZÁVIERKY K 30.6'2o2o

g) opise a sume významných potožiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

h) opise a sllme významných položiek finančných náktadov a celkovej sume kurzových strát

Názov položky

ostatné finančné náklady

čl. v.

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

a) opis a hodnota podmieneného nrajetku

Spoločnosť v bežnom ani porovnatelhom účtovnorn obclobí neevidovala podmienený majetok.

b) opis a hodnota podmienených záväzkov

Spoločnosť v bežnom ani porovnateľnom účtovnonr období neevidovala podmienerlé záväzky.

a) informácie o podsúvahových potožkách
Spoločnosť eviduJe dlhodobý hmotný rnajetok v obstarávacej hoclnote od 33 EUR do 1 700 EUR, ktorý jezachytený iba v operatívnej..evidencii. úajetok je členený v rámci organizačnej štruktúry 

'póloen,í'ŕipri:gT správu majetku majú v'zodpovedňosti ňoĺ.i prĺšlusnýcn un,iÉ-Joáňĺtó"y.ň út"árou' ľĺá:*toŕpodlieha inventarizácii v štvorročnej perĺodicite.

Názov položky k 30.6.2020 k 30.6.2019

z hos z toho: 74 25r 4r7
Predaný tovar 2 401.785 2 46L 63t
Spotreba materiálu a energií 7 502 950 9 182 816

Služby 1 570 101 7 778 632
Dane a poplatky 40 786 24 73t
odpisy dlhodobého majetku 651 590 626 732
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu 105 875 86 129
Tvorba a zúčtovanie opravných položĺek k pohl,adávkam 0 0

ostatné nešpecifikované náklady z hospodárskej činnosti 169 247 90 746

FiIrančné náklady, z toho:

k 30.6.2020 l( 30.6.2019

160 656 L36 445
Nákladové úroky 98 410 107 385
Kuzové straty 32 675

29 57L

7 999

21 061
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čl. vr.

1. Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
Medzi spriaznené osoby patria akcionári, členovia predstavenstÝa, zamestnanči a spoloénosti, v ktorých
podiel na základnom imaní presahuje 20olo ( ovládané spoločnosti a spoločnosti s podsŕatným vpiyvom;.'

Transakcie so i osobami Hodnotové vyjadrenie obchodu

Spriaznená osoba Kód
obchodu k 30.6.2020 k 30.6.2019

a b c d
CHEMOLAK TMDE, s.r.o. LIBEREC 1 T2 3 516
CHEMOLAK TRADE, s.r.o. LIBEREC 2 296 54
CHEMOLAK TMDE, s.T.o. LIBEREC 3 1 100 182 1 123 515
CHEMOI-AK TMDE, s.r.o. LIBEREC 4 4 020 7 4I8
CHEMOI.AK TMDE, s.T.o. LIBEREC 5 7 L92 260
IBA CHEMOLAK, s.r.o. SMOLENICE 3 348 0
IBA cHEMotáK, s.r'o. sMoLENIcE 4 62 655 68 469
IBA cHEMoláK, s'r'o. sMoLENIcE 5 699 77 275
CHEMOLAK SECENT, s.r.o. SMOLENICE 1 L 442 984
CHEMOI-AK SECENT, s.r.o. SMOLENICE 2 100 355 92 356
CHEMOLAK SECENT, s.r.o. SMOLENICE 4 3 018 3 008
REALCHEM PMHA,s.r.o 7 725 616 707 9L9
BIoENERGo - KoMPLEX, s,r'o. KoLÍN 7 439 484 424 622
VAHoSTAV - SK, a's' Žlurve 2 15 128 15 759
VÁHosTAV - SK, a's. Žlt-lrue 3 7 800 12 568
PLASTIKA, a. s. NITM 1 0 0
PLASTIKA, a. s. NITM 3 120 0
PI-ASTIKA, a. s. NITM 4 10 868 996
PLASTIKA, a. s. NITM 5 0 1 585
PLASTIKA, a. s. NITM 7 I 740 Lt7 Ĺ 746 364
PLASTIKA PIPES. s. T. o. NITM 3 L37 0
DRUHÁ STMTEGICKÁ, a.s. BMTISLAVA 2 73 272 70 742
GRAND HOTEL BELLEVUE,a.s. H

c
2

0 293
HC SLOVAN Bratislava, a.s 2 0 0
FINASIST, a.s. BMTISIáVA 7 185 185 I78 923
PHAROS DEVELOPMENT, s.r.o.
BMTISLAV

7
L09 487 709 487

obchody medzitýmito
ceny. O obchodoch so

osobami a sa uskutočňujú za obvy podmienok a za obvyklé

Kód
1
2
3
4
5
6
7

spriazneným i osobami rozhoduje predstavenstvo.

Druh obchodu
nákup materiálu
nákup služby
predaj tovaru
poskytnutĺe služby
predaj majetku a materiálu
investície
pôžičky a zmenky vrátane úrokov a kurzových rozdielov
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2. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného
orgánu účtovnej jednotky

odmeny členov štatutárnych orgánov Spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie pre Spoločnosť za obdobie
od 1.1'2020 do 30.6.2020 boli vo výške 28 80o EUR
odmeny členov dozorných orgánov Spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie pre Spoločnosť za obdobie
od 1.1.2020 do 30.6.2020 boli vo výške 9 600 EUR
odmeny členov štatutárnych orgánov Spoločnosti z dôvodu výkonu ĺch funkcie pre Spoločnosť za obdobie
od 1.1.2019 do 30.6'2019 boli vo výške 27 883 EUR
odmeny členov dozorných orgánov Spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie pre Spoločnosť za obdobie
od 1.1.2019 do 30.6'2019 boli vo výške 6 600 EUR

čl. vrrr.
Prehl'ad o pohybe vlastného imania

Položka vlastného
imania

Bežné účtovné obdobie
Stav

k 1.1.2020 Prírastky Úuytty Presuny Stav
k 30.6.2020

a b c d e Í
Základné imanie L6 650 734 0 0 0 16 650 734
ostatné kapitálové fondy 43 L4I 0 0 0 43 T4L
oceňovacie rozdiely
z precenenia lnajetku
a záväzkov

(3 709 191) 0 0 0 (3 709 1e1)

oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín (7s 00s) 0 0 0 (7s 00s)

Zákonný rezervný fond t 492 t73 0 0 0 r 492 tt3
Nerozdelený zisk
14inulých rokov 3 930 891 0 0

0

0 3 930 891
Neuhradená
strata minulých rokov (1 2e4 890) (267 643) 0 ( 1 s62 s33)
Výsledok
hospodáľr.rnia bežného
účtovného obclobia

(267 643) 516 305 0 267 643 516 305

Vlastlró iĺnanie spolu 16 770 150 24A 662 o 267 643 Ĺ7 2a6 45s

Bezpľostredne predchádzajúce účtovné obdobiePoložka vlastnélro
imania Stav na

k 1.1. Prírastky Úuytry Presuny Stav
k 31.12

a b c d e f
Základné imanie 16 650 734 0 0 0 16 650 734

kapitálové
fo 43 L4Ĺ 0 0 0 43 L47

oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov

(3 229 666) (600 000) (720 47s) 0 (3 70e 191)

oceňovacie rozdi ely
zka (7s 00s) 0 0 0 (7s 00s)
Zákonný rezervný fond I 492 It3 0 0 0 L 492 LT3

zĺskNerozd
mt 3 930 891 0 0 0 3 930 891
Neuhradená

(42e 808) (86s 081) 0 0 (1 2e4 88e)
k

hospodárenia beŽného
u bdobia

(86s 081) 597 438 0 0 (267 643)

Vlastné imanie spolu 18 454 098 o 936 779 o t7 517 3L9
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PozNÁMKY PRIEBEŽNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚÓ-oVNEJ ZÁVIERKY K 30.6'2o2o

čl. x.

Prehl'ad peňažných tokov

Informácie o prehl'ade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

označenie
oo!ožkv obsah položky k 30.6.2020 K 30.6.2019

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 53277o/ I 006 036

z/s Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
daňou z príjmov (+/-) 516 305 3L2 40Ĺ

A. 1
Nepeňažné operácie ov
z bežnej činnosti pred
(súčet A' 1. 1' Až A' 1.

plyvňujúce výsledok hospodárenia
zdanením daňou z príjmov (+/-),
13.)

825 797 686 096

4.1.1 odpisy dlhodobého ne majetku a dlhodobého
hmotn o + 651 590 626 732

4. L.2.
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto
majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho
predaja (+)

0 0

A. 1.3 odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) 0 0

A. 1.4 Zmena stavu rezerv (+/-) 58 550 (7'i 877)
A. 1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/-) 0 0

A. 1. 6. Zmena stavu položiek
rozlíšen dov a (e 303) (103 866)

A.Ĺ'7 Elividendy a iné podiely na zisku účtované clo výnosov (-) 0 0

A. 1.8 Úroky účtované do nákladov (+) 98 410 107 385
A. 1.9 Úroky účtované do výnosov (-) (37 L37) (38 732)

4.1. 10
Kurzový zisk vyčíslený k periažnýnr prostriedkom
a.periažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (-)

(1.1 081) (1 8s6)

A. 1. 11
Kurzová strata v.7číslená k peňažným prostrĺedkom
a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorémtl sa zostavuje
účtovná závierka (+)

32 67s 7 999

A' I. Ĺ2 Výsledok z prcdaja dlhodobéhĺl majetku, s výnimkou
majetku, ktoý sa považuje za peŕlaŽný ekvivalent (+/-) 527 28 664

A. 1. 13.

ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú
výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou'týchl
ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehl'adu
peňažných tokov (+/-)

41 566 L37 647

76 6434.2

Vplyv zmten stavu pracovného kapitálu, ktoým sa na
tohto opatrenia rozumie rozdiel. medzi obežným majetkom
a krátkodobými závä zka mi s výnimkou položiek obežného
majetku, ktoré SU súčasťoupeňažných prostriedkov
a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia
z A. 1. Až A. 2. 4.

(748 ose)

4.2, L Zrrtena stavu pohl'adávok z prevádzkovej činnostĺ (-/+) (r 327 t06) (2 181 917)
4.2.2 Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) 299 1816 2 084 494

4.2.3 Zmena stavu zésob (-/+) 279 23L L74 065
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PozNÁMKY PRIEBEŽNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČroVNEJ zÁVIERKY K 30.6.2020

0

8.6.

označenie
ooložkv obsah položky k 30.6.2020 K 30.6.2019

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

594 043 7 075 r4A

4.3 , s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
+ 37 r37 38 732

4,4 Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do finančných činností (-) (e8 410) (107 83s)

4.5 Príjmy z dividend a iných podielov na zisku,
!!9!9sa začleňujú do investičných činností

s výnimkou tých,
(+) 0 0

4.6
Výdavky na vyp aten e d ividend Y a iné podiely na zisku,

ujú do finančných činnostís Výn imkou tých ktoré sa začlen 0 0

é toky z činnosti (+/-),
súčet 1.AžA.6 532 770 1 006 037

4,7
Výdavky na da ň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou

začleňujú do investičných činností alebotých ktoré sa
fĺnancn cr nností -/+

0 ( 1 )

4,8 Príjmy mimoriadneho charakteru hujúce
sa na ct 0 0

A.9 VýClavky mimorĺadneho charakĽertt vzťahujúce
sa na orevád zkovú činnosť í-) 0 0

A. čĺsté peňažné toky z prevádzkovej činnostĺ (+/-),
(súčet Z/S .ĺ A. 7. Až A. 9,) 532 770 1 006 036

Peňažné toky z investičnej činnosti (s18 486) (s91 s07)
B. 1 Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) (1e9 61s) (466 10s)
8.2 Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) (318 885) (240 19s)

B.3

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a
podielov v iných účtovných jednotkách, s výnĺmkou cenných
papiero.v, ktoré sa pov.ažujú za peňažné ekvivalenty
a cenných papierov určených na predaj alebo
na obchodovanie (-)

0

B.4. Príjmv z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) 0 0
8.5 Príjmy z predaja dthodobého hmotn eho m ajetku ( + ) L4 7Ĺ4 793

p ríjmy 7_ pred aja dt ho do cen nýclt pa pierov
a podielov V ných učtovnýchjeclnotkách, s Výn tm kou
cenných papierov ktoré sa považtlju za penaztle ekv VA len ty
a cen ných pap lerov u rčenýchna predaj a lebo

od ova n +

0 0

8.7
Výdavky na dlhodobé pôžičky p
inej účtovnej jednotke, ktorá je

oskytnuté účtovnou jedncltkou
súčasťou konsolidovaného

celku
0 c

B. 8.
Príjmy zo spláca nta dlhodo bých pôžĺčiekposkyin utých
účtovnou jerl notkou inej účtovnej jedn otKe, kto ra je súčasťou
konsoli dovan ého ce lku +

0 0

B.9
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtcvnclu jednotkou
tretím osobám s výnimkou dlhocobých pôžičiek
poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsoliclovaného celku (-)

0 0

B. 10

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnl'ltých úc]tovnou
jednotkou tretím osobám, s výnimkotl pôžičiek
poskytnutých účtovnej jeíJnotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (+)

c 0
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PozNÁMKY PRIEBEŽNEJ INDIVIDUÁLĺrIa ÚČrovruer zÁvteRry K 30'6.2o2o

Výdavky z iných , ktoré visĺa so zníže m
ania

(s31 s00)

c. r.4

c.1. B

c.2.

0

0

označenie
ooložkv obsah položky k 30.6.2020 K 30.6.2019

8.11. Prijaté úroky, s mkou tých, kto sa za eňujú do
ct 0

8, T2, |rUTv z divide_nd a iných podielov na zisku, s výnimkou tých,
ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) 0 0

B. 13.
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnĺmkou, ak sú určené
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky
považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)

0 0

B. L4
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky
považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)

0 0

B. 15. Výdavky.na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné
začleniť do investičných činností 1-;-

0 0

38. 16. mimoriadneho charakteru ujúce sa na u
ct

vky mi moriadneho charakteru hujúce
sa cnu crn

0 0

B, T7
0 0

B. 18 ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) 0 0
B. 19. ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť(-) 0 0
B. toky z investÍčnej činnosti

B. 7. Až 9. (s18 486) (s91 so7)
Peňažné toky z finančnej činnosti (Ĺ7o 547) (53r s00)

c. 1. Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. Až C. 1. 8' ) (Ĺ70 547)
c.1.r Príjmy z upísaných akcií a obchodných porJielov (+) 0 0

c. 7.2. Príjmy z d'alších vkladov do vlastného imania spoločníkmi
alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jeclnotkou (+) 0

0 0

0

0

0

c. 1.5. Výdavky na obstaranie alpho spätné odkúpenie vlastných
akcií a vlastných obchodných podielov (-)' 0

c. 1.6 Výdavky spojené so fondov vytvorených u
0 0

c. 7. 7.
Výdavky na
spoločníl<mi

vyp latenie pod el u na vlastno m ma nl
tičtovnej jedn otky a fyzickou osobou ktorá je

účtovnou
0 ()

P,eňažne toky vznikajúce z dlhadobl?ch záväzkov
krátkodobých za väzkov z finančnei čÍnností,

C. 2 az C. 2 9.

0

0

c.2. 7 Príjmy z elnisie dlhových cenných papierov (+) 0

0

0
c.2.2 Vý,davky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-) 0

c.2.3.
|.íjmy z. úverov, ktore účtovnej jednotke poskytla
banka alebo pobočka zahraničnéj banky, s výnĺmkou úverov,
ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hiavnéľro predmeiu
činnosti (+)

0 0

c.2.4
Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke
poskytla.banl.9 q!"Po pobočka zahraničnej banky, s výnimkou
ÚVerov, ktore boli poskýtnuté na zabezpečenie lrlavného
predmetu činnosti (-)

(L70 s47) (s31 s00)
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označenie
položkv obsah položky k 30.6.2020 K 30.6.2019

c.2.7 Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktoý je
predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (_) 0

c.2.8
PrÍjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záuäzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej
jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej
časti prehl'adu peňažných tokov (+)

0 0

c.2.9
Výdavky na splácanĺe ostatných dlhodobých záväzkov
a 

-krátkodob ý ch záv äzkov vyplývaj ú cich z fi na nčnej čin nosti
účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvájzajú
osobĺtne v inej časti prehl'adu peňažných tokov (-)

0

c.3 Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktore
sa začleňujú do prevádzkových činností (-) 0 0

c.4.
Výdavky na vypla
s výnimkou tých,
ctn

0 0

c.5
Výdavky suvtsta ce s deri vátm It s výn m kou a k su u rcene

redaj alebona p na obchodova nte, a lebo ak sa považujúza
nazne to z investičnej crn nosti

0 0

c.6.
Prĺjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú
za peňažné toky z investičnej čĺnnosti (+)

0 0

c. 7. Výdavky na dan z príjmov účtovnej jednotky a k ch mozno
začleniť d fi ncných cro na nností ( ) 0 0

c. peňažné toky z finančnej nosti
1' až C. 9' (17O s47) (s3r soo)

D. čistczvýšen e a lebo čistéznlzente peňažných
prostriodkov ( + I ), (súčet

^
+ B + c) (1s6 263) (LĹo 972)

E.
Stav pel-lažných prostried
ekvivalentov na začiatku

kov a peňažných
účtovného obdobia (.F t-) 246 850 295 42a

F.

Stav peňažných prostriedkov a peňažnýclr ekvivatentov
na konci účtovného obdobia pred zohľäcJnením
kurzových rozdielov vyčístených ku dňu, lĺu ktorému
sa zostavuje účtovná závierka (+l-)

90 587 178 457

G.
Kur-'ov-é r-ozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom
a peňažným elĺvivatentom ku dňu, kú ktorému
sa zostavuje účtovná závierka (+ /-)

o 0

H

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov na konci účtovného obdobia úpravený
o kurzqvé rozdiely vyčíslené ktl cňu, ku ktoľému
sa zostavuje účtovná závierka (+t-)

90 587 L7.8 457
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CHEMOI-AK a.s.

Konsolidovaná účtovná závierka zostavená v súlade

s Medzinárodnými štandardami pre finančné výkazníctvo

za obdobie končiace 30. júna 2020

1. 
",



CHEMOLAK a.s.

Konsolidovaný ýkaz finančnej pozície k 3o. júnu 2o2o ( v EUR)

Pozn.
MA'ETOK
Neobežný majetok
Nehmotný majetok
Pozemky, budovy a zariadenia
Aktíva s práVom užíVania
Investície do spoločných a pridružených podnikov
Investície k dispozícii na predaj
ostatný neobežný majetok
obežný majetok
Zásoby
Pohl'adávky z obchodného sýku a ostatné aktíva
Pohl'adávky z dane z príjmu
Pohl'adávky z daní iných ako daň z príjmov
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalený
Majetok spolu

617r8t9

!r2t314 Ĺ9 o94 o47
2973 637

t0 677 722
873 634

4 558 364

7 980

3 310
13 416 993

6 766 567
6 409 059

0
1 250

2401,17

k 30.6.2020 k 31.12.2019

Ĺ7 L9Ĺ877
2949 314

10 903 033
998 439

2 329 691
7 980
3 420

11 076 398
7 134 884
3 631 159

0
0

310 355
28 275

I
2
2
3
4
5

6
7
7
I
9

32 511 040

vLAsTNÉ IMANIE A zÁvjlzKY
Vlastné imanie
Základné imanie
Rezervné fondy
Fond z prepočtu cudzích mien
Nerozdelené zisky
Neobežné záväzky
Bankové úvery
Dlhodobé rezervy
odložený daňorlý záväzok
Dlhodobé záväzky z finančného leasingu
ostatné neobežné záväzh1
obežné záväzky
Záväz|o1 z obchodného styku a ostatné záväzh1
Záväzky z dane z primu
Záväzky z daní iných ako daň z príjmov
Bankové kontokorentné účty a úvery
Krátkodobé rezervy
Záväzky spolu
Vlastné imanie a záväzky spolu

1o
10
10
10
10
11
1l
l1
11

11

11

10 521 093
16 635 343
2 364 977

-507 392
-7 971 835
2 410 811

428 750
85 069

740 308
873 634
283 049

19 579 136
t0 977 610

0
232 481

8 369 0'14

0
21989 947

9 477 694
16 635 343

957 128
-41 147

-8 073 630
2 4Ĺ9 948

609 058
55 069

456 843
998 439
300 539

16 370 633
7 930 838

0
9t 732

8 344 980
3 083

l2,Ĺ3,14ĺ5,Ĺ6
L2
r3
13

t4
15

511 040
18 790 581
2826A275

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnejjednotky: Ing.Tomáš Černichý, ýkonný

Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závlerky: Ing'Vladimír Hacaj, finančný riaditel'

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Ing. Viliam Krchnár, hlavný účtovník

Zostavený dňa: 3o.09.202o



CHEMOIAK a.s.

Konsolidovaný výkaz komplexného výstedku k 30.6.2o2o

Výnosy

Tržby z predaja ýrobkov, tovaru a služieb
Zmeny stavu zásob rlýrobkov a nedokončenej ýroby
Aktivované vlastné ýkony

Náktady

Spotrebovaný materiál, suroviny,energie a náklady na predaný tovar
Služby

osobné náklady

Odpisy

ostatné prevádzkové náklady

zask / strata pred zdanením a finančnými operáciami

Úroky

ostatné finančné ýnosy/náklady
Zisk pridruženej spoločnosti

zisk / strata pred zdanením

Daň z príjmu

čistg zisr / strata za obdobie

Pozn. k 30.6.2020

L2 3r5 487

-236941
2 383 060

-L0 LLz977
-t s97 428
-2 443 285

-714 509
779 734

373 14Ĺ

-82707
-52 109

-798 s73

-560 248

-163 868

-396 380

-O,79

k 30.6.2019

15 340 230
-163 199

2 560 656

-t2 s54 914
-1 831 187
-2 428 575

-654 099

618 830

887 742

-92 219
-29 746

-il6 482

119 295

-232407

351702

O,7O

16
16
16

17
t7
Ĺ7
L7
t7

18

19
19
zo

2L

22

23

23

Podpisový záznam člena štatutarneho orgánu účtovnej jednotky:

Zisk na akciu

Ing.Tomáš černicbý, ýkonný

Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závieľky: Ing.Vladinlír Hacaj, finančný riaditel,

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníchn: Ing. Viliam Krchnár, hlavný účtovník

Zostavený dňa: 30.09.2020



CHEMOLAK a. s.

Konsolidovan v kaz zmien vo vlastnom imaní zaobdobie, ktoré sa skončilo 30. jrina 2o2o
(v EUR)

Stav k 1. januáru 2019

Komplexn' v sledok za rjčtovné obdobie
Pridel do rezervneho fondu
Zmena stavu kapitálov ch fondov
Nakup vlastnych akcĺí
Stav k 3l.decembru 2O19

Stav k 1. januáru 202o

Komplexn' v sledok za r]čtovné obdobie
Pridel do rezervneho fondu
Zmena stavu kapitálov ch fondov
Nakup vlastnych akcií
Stav k 30. jrinu 2020

EUR EUR EUR EUR

16 635 343 -482967 36941 -5634420

Základné
imanie

Kapitálové
rezervy

Oce ovacie
rezervy

Nerozdelen
zisk/strata

Nekontrolujrice
podielySpolu

EUR

Ĺo 554897
0

-2517 273
110

I 439 960
0

9 477 694

EUR
Celkom

EUR

16 635 343

16 63s 343 9s7 LzA -411.47

16 63s 343

0
0

t 407 r89
0

2364977 -507 392

-78 088 -2 439 18s

0
-41 Ĺ47

-25
0

-8 073 630

-8 073 630

101 795
0
0

0
-7 971835

Ing.Tomáš černiclc , v konn' riaditel'

Ing.Vladimír Hacaj, finančn, riaditel'

Ing. Viliam Krchnár, hlavn' čtovník

0
0

0

0

0
0
0
0

0
110

1 439 985
0

957 Ĺ2a

0

0
0

0
0

0

o

0
0

0

0

245
0

0

0

-466

I 477 694
o

-364 450
o

t 407 r89
0

10 s21 093

10 554 897
o

-25L7 273
110

1 439 960
0

I 477 694
o

9 477 694
0

-364 450
o

I 407 189
0

10 s21 093

Podpisov záznam člena šatutárneho orgánu čtovnej jednotky:

Podpisov záznam osoby zodpovednej za zostavenie čtovnej závierky:

Podpisov záznam osoby zodpovednej za vedenie ričtovníctva:

Zostaven d a:30.09.2020



CHEMOLAK a.s.

KonsotidovanÝ výkaz peňažných tokov za obdobie, ktoré sa skončilo k 30.júnu 2020
(v EUR)

k 30.6.2020 k 30.6.2019

Peňažné toky z hospodárckych činností
Výsledok hospodárenia z bežnej činnoďi 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 ýnosov (-)

ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)
Zmena stavu pohl'adávok z prevádzkovej činnosti (+7-;

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)
zmena stavu zásob (+/-)
Výdavky na daň z prĺjmov (+/ -)
Zaplatené úrolĺy (+/ -)

Prijaté úroky (+/ )
čisté peňažné toky z hospodárckej činnosU

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

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

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

Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovnélro obĺlobia (+/_)

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

Fodpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Podpisový záznam csoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závlerky:

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:

Zostavený dňa:30.o9.2020
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-120 959
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Ing.Tomáš Černiclcý, rnýkonný riaditel'

Ing.Vladimír Hacaj, finančný riaditel'

Ing.Viliam Krchnár, hlavný účtovník
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-l25 Ĺ42

0
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0
-158 691

-L20788
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238 210



Poznámky ku konsolidovaným účtovným výkazom zostaveným v súlade s medzinárodnými
štandardmi pre finančné vykazovanie za obdobie končiace 3o. júna 202o

PoZNÁMKY KU KoNsoLIDovANÝM ÚčľovnÝľr vÝKAzoM

zosTAvENÝu v sÚleoe s MEDZINÁRoDNÝMI šreľonRoľll
PRE FINANčľÉ vvxlzovANlE zA oBDoBIE KoNčIACE

3o.JÚNA 2o2o

I. všrogecľÉ Úoa:r

Tieto konsolidované finančné výkazy za obdobie končiace sa 30. jÚna 2020 zostavil CHEM9LAK, a.s'
(1c|lEM_oLAK"), a jeho dcérske spoločnosti a pridružené spótočnosti (spolu ,,skupina") podl'a
Merlzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (,,IFRS") ŕak, ako boli schválôné na póužitie v
Európskej únii. Mena .vy.kazovania.. skupiny je euro (EUR). Tieto konsolidované fĺnančné uýta.ý ooti
zostavené za pľedpokladu nepretržitého pol<račovania'

Konsolidované finančné výkazy skupiny k 30. júna 2020 sú zostavené v zmysle $ 22 zákona
č.43L/2002 o účtovníctve (v znení neskorších pŕedpisov), za účtovné obdobie óä-r_. januĺra 2020
do 30.júna 2020

opis. hospodárskej činnosti konsotidova nej skupiny spotočností pod názvom cH EM oLAK
' výroba farieb, lakov,. tmelov, fermeže, nátérovýčh láto-r, leštiacich prostriedkov, impregnačnýchprostriedkov, výroba .pomocných prostriedkov, elektrofotéznych náterových- ÉtbĹ,

elektroizolačných lakov, nástrekových hmôt na báze organických spojív a organických plnidiel
' velkoobchod a maloobchod.s farbami, lakmi, tmetmi,-fermežou,'náterovyňii láilamĺ, leštiacimiprostriedkami' impľe_gnačnými prostriedkami, - pomocnými prostriedkámi, elektroforéznymilátkami, elektroizolačnými lakmi, nástrekovými hmotami ' na báze órganických 

'pó:ĺua organických plnidiel,

' poskytovanie servisných služieb súvisiacich s výrobou a dĺstribúciou výrobkov spoločnostĺ. baliaca činnosťo zahraničnoobchodnáčinnosť,
. cestná motorová doprava. medzinárodná cestná nákladná doorava. výroba a rozvod tepelnej energie ä ĺÚvo prevádzkovanie vlastnej železničnej vlečky

Zamestnanci skupiny
Stav zamestnancov k 30.júnu 2020: 253
- z toho vedúci zamestnanci: 9
Stav zamestnancov k 31. decembru 2019: 2S?_
- z toho vedúci zamestnanci: 9

1. Neobmedzené ručenie
CHEM.OLAK nĺe je neobmedzene ručiacim spoločníkom. cHEMol_AK a.s' je spoločníkom v šiestichspoločnostiach s ručením obmed1eným, pričom majetkové podiely na .árlaäno' iňaní v týchtóspoločnostiach sa pohybujú od 50 o/o do 100 o/o. -Do 

konsolidačnéno óoň ooii zaninuté okremmaterskej spoločnosti cHEMOLAK a.s. tri dcérske spoločnosti: Chemolak Secent, s.r.o' Smolenice,
CHEMoLAK TMDE, spol. s r.o. Liberec a REALCHEM PMHA s.r.o. a v konsolidačnom poli figurujú aj
spo1očný podnik IBA cHEMOLAK, s.r.o. Smolenice a pridružený podnik BIoENERGo-ŕovetex,s.r.o'
Kolín.

1. . .- 
Právny dôvod na zostavenie konsotidovanej účtovnej závierky

Náležitosti Zákona o účtovníctve ukladajú spoločnostĺ zostavováť konsoliáovanú účtovnú závierku
v súlade s IFRS prijatými v rámci EU.

2.- Vyhlásenie o súlade s predpismi
Táto konsolidovaná úč!-o-v1ii závieŕka je zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmĺ pre
finančné výkazníctvo (IFRS), ktoré obsahujú štandardy a inierpretácie schválené Radou pre
Medzinárodné účtovné šta_ndardy a Komisiou pre ĺnterpietáciu lr,iedzinárodných štandardov pre
finančné vykazovanie ktoré boli prijaté Európskou Úniou (EU)'
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Poznámky ku konsolidovaným účtovným výkazom zostaveným v súlade s medzinárodnými
štandardmi pre finančné vykazovanie za obdobie končiace 30. júna 202o

3. Vyh!ásenie o zhode

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

4. Východiská pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky

Konsolidovaná účtovná závierka obsahuje účtovné závierky Spoločnosti a jej dcérskych spoločností
vyhotovené k 30.júnu 2020. Účtovné závierky dcérskych spoločností sú zostávéné za róvnaké účtovné
obdobie ako účtovná závierka materskej spoločnosti vyuŽívajúc konzistentné účtovné zásady. Úpravy
sú urobené len s cielbm zosúladiť akékolVek rozdielne účtovné pravidlá, ktoré môžu existovať.
Všetky zostatky účtov, transakcie a nerealizované zisky z transakcií medzĺ spoločnosťami v Skupine sú
eliminované.

9cérske spoločnosti, pĺičom ide o tie subjekty, v ktonich má Skupina právomoc kontrolovať ich
činnosti, sa konsolidujú od dátumu prevodu kontroly na Skupinu a prestávaiú sa konsolidovať od
dátumu straty kontroly. V prípade stiaty kontroly naó dcérskou spoločnosťou,'ianŕňa t<onsolĺdovaná
účtovná závierka výsledky za časť obdobia, pôčas ktorého mala Skupina kontrolu nad takouto
dcérskou spoločnosťou'
Akvizície sú zaúčtované použitím nákupnej metódy účtovania, ktorá zahŕňa prĺradenie nákladov
akvizície k reálnej hodnote nadobudnutých aktív, záväzkov a podmienených zbväzkov prevzatých
k dátumu akvizície.

5. Informácie o konsolidovanom celku

Prĺložená konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená k 30. júnu 2020 tak, aby bolo možnévykázať konsolidovanú majetkovú situáciu a konsolidované výsledky rrospoäĺŕónia skupiny
spoločností. Predmetom konsolidácie boli tĺeto spoločnosti:

sPoLočNÝ PoDNIK oBcHoDNÝ PoDIEL
SKUPINY v o/o

IBA CHEMOLAK, s.r.o Smolenice 50,00 0/o

OBCHOD PODIEL

Konsolidovanú účtovnú závierku za skucinu podnil<ov, ktorej súčasťou je aj CHEMoLAK a.s.zostavuje préve CHEMoLAK a.s' Smolenice, ltakolko :e. uo u'ŕuĹu k ostatnýň účtovným jednotkám
konsolidačného pol'a v pozícii matersl<ej spoiočr.csti.
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DcÉRSKE sPoLočNosTI oBcHoDľ{Ý PoDIEL
SKUPINY v o/o

cHEMOLAK TBADE, spol. s r.o. l,iberec 100.00 o/o

Chemolak Secent. s.r .o. Smolenlce 100.00 0/o

REALCHEM PMHA s.r.o. Liberec 100,00 0/c

PRIDRUŽENE SPoLočNosTI

BIO_EN ERGO- KoMP!_EX, s. r' o Kolín 49,9t o/o



Poznámky ku konsolidovaným účtovným výkazom zostaveným v súlade s medzinárodnými
štandardmi pre finančné vykazovanie za obdobie končiace 30. júna 2o2o

II. PREHĽAD vÝzNAMNÝcH ÚčTovNÝcH PosTUPov

Skupina uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve
a s postupmi účtovania pre podnikatelbv. Účtovníctvo sa.vedie v mene EURo'
Učtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. 7a základ
sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohl'adu 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
Zostavenĺe účtovnej závierky v súlade s IFRS si vyžaduje použitie odhadov a predpokladov, ktoré
ovplyvňujú vykazované hodnoty majetku a zár,äzkov k dátumu zostavenia účLovnej závierŔy akoaj vykazované hodnoty výnosov a nákladov počas obdobia, za ktoré je účtóvná závierka
zostavená. Hoci tieto odhady robí vedenie spoločnosti a skupiny podl'a svojho najlepšieho poznania
aktuálnych ud.alostí, skutočné výsledky sa v konečnom dôsledku môžu 

-oo 
týc]ntô odhadov líšiť.

Najvýznamnejšie odhady sa týkajú stanovenia doby životnosti dlhodobého hmotného majetku a
odhadu vymožitelhosti obchodných poh12dávok.

7áklad l<onsotidácie
Konsolidovaná účtovná závierka obsahuje účtovné závĺerky spoločnosti a subjektov, ktoré
kontroluje (dcérske spoločnosti). Skupina čneľĺour kontrolujó tie subjekty, v ktoných má právo
riadjť finančn_ú a prevádzkovú politiku'subjektu tak, aby z ich čňností zísŔavála úžitký'
Výsled_ky dcérskych spoločností, ktoré Skupina cnrplbinK počas roka získala aleóo predaĺa, sa
zahrnú do konsolidovaného výkazu ziskov a strát ocl dátumu obstarania v prípade obstaranĺa,
resp. do dátumu predaja v prípade preda.ia.
Menšinové podiely na vlastnom imaní konsolidovaných dcérskych spoločností sa vykazu;ú oddelene
ocl podielov skupiny na vlastnom imaní. Menšinové podiely zahŕňajú hodnotu t'ar'ýcnlo podielov
k dátumu vzniku podnikovej kombinácie a pocielu menšinových vlaštníkov na .meňách viastného
imania od dátumu kombinácie. Sirata pripadajúca na menšinový podiel, ktorá prevyšuje hodnoĽu
menšinového podieli.l na vlastnom imaní dcérskej spoločnosti,'sa zúčtuje s'podíelom skupiny
9kr9m .|uľy, ktorá predstavuje záväzné ručenie menšinových podielnikoú a môže predstavovať
dodatočnú investíciu na krytie strát.
Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t' j' berú sa za základ všetky
rizĺká, znehodnotenia a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov- a ktoré sú známe ku dňú
zostavenia účtovnej závierky.

Spôsob ocenenia jednottivých položiek majetku skupiny

a) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vtastnoll činnostbu - vlastnými nákladmi alebo
reprodukčnou obstarávacou cenou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprod'ukčná obstarávacia
cena tohto majetku; vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú
činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťánuiĺ na výrobu atáoo inú činnos'ť; reprodukčná
obstarávacia cena je.cena, za ktorú by sa nrajetok obstáral v čase, ked'sa o ňom účtlje' Ak s;jednotková cena takéhoto majetku 'pohybuje v intervale od 33 EUR do 2 400 EUR, ide b drooný
nehmotný investičný majetok, ktoni sa jednorazovo odpĺsuje do nákladov pri zaradení' Súčasťoú
dlhodobého nehmotného majetku sú a; aktivované nákiadyna vývoj'
Aktivované výsledkv vývoja
Náklady na vývoj sa p.o splnení zákonom stanovených predpokladov aktivujú do majetku
spoločnosti. Aktivované náklady na vývcj predstavujú výsledky úspešnä vykonjných
vývojových prác. Náklady vynaložené na vyvo3 Skupiňa cúeN4ol_Ax jtuvuie pri splnení
podmienok:
. výrobok je jasne definovaný a náklady na jeho vývoj možno identifikovať,. Skupina CHEMOLAK má v úmysle výrobok vyrábať a predáva{. Skupina cHEMol_AK môže preukázať exĺstenciu trhu pre daný výrobok,
' Skupina CHEMOLAK má dostatočne zdroje na dokončenie vývojového projektu, jeho predaj

alebo vnútorné využitie
' Skupina CHEMOLÁK je schopná identĺfikovať ako bude nehmotný majetok generovať

pravdepodobné budúce úžitky
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Poznámky ku konsolidovaným účtovným výkazom zostaveným v súlade s medzinárodnými
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Skupina CHEMOLAK vykonala analýzu kapitalizovaných nákladov s cielbm odhadnúť presnú výšku,
ktorá mala byť zahrnutá do nákladov alebo zaradená do pouŽívania a amoĺtizovaná spolu so
súvisiacimi výnosmi a plánuje zlepšiť vnútorné postupy na zabezpečenie súladu s týmito
podmienkami.
Hodnota aktivovaných nákladov nesmie prevýšiť očakávanú sumu budúcĺch ekonomických prínosov
z výrobku. Skupina CHEMOLAK účtuje aktiváciu nákladov na vývoj na ťarchu účtu obstaranie
nehmotných investícií a v prospech účtu Aktivácĺa nehmotného investičného majetku.

b) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou - obstarávacou cenou.
obstarávacĺa cena je cena' za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvĺsiace 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, ktoni 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. ľ{a vyjadrenie rizika zníženia hodnoty dlhodobého
finančného majetku vytvoril cHEMOLAK a.s' opravné poloŽky.

odpisový plán dthodobého majetku

odpisy sa účtujú rovnomerne, aby sa odpísala obstarávacia cena majetku alebo hodnota, v ktorej
bol ocenený (okrem pozemkov a nedokončených invesLícií), počas predpokladanej doby životnosti
daných aktív.

Používané doby ekonomickej životnostl :

Druh majetku Ročná
sadzba

odpisová

Softvér
N9!'1n9_t1é yýslgd ky výyojq
Budovy a stavby
Stroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
Inventár
Dľobný hmotný majetok

4 - 20 rokov
5 lokgv
30 - 40 rokov
12 - 15 rokov
4 roky
B rokov
2 roky

5 o/o - 25,0 o/o

29,0'b
2,5 o/o - 3,33 o/o

8,33 o/o - L6,6 o/o

25,O o/o

L2,5 olo

50,0 yo

Doba životnosti a odpisové nretódy sa preverujú kaŽdý rok, aby sa zabezpečila konzistentnosť
metódy a doby odpisovania s precĺpokladaným prínosom ekonomických úžitkov z poloŽiek
hmotného majetku'
Položka dlhodobého hmotného majetku sa odúčtuje pri jeho vyradení, alebo kecl' sa z d'alšieho
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 formotl finančného lízingu vykazuje Skupina CHEMoLAK 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 zlízingu abbieLtíunou hodnotou
nadobudnutého majetku sa účtujú do výkazu ziskov a strát počas doby trvania lízingu.

Dlhodobý majotok určený na predaj
Dlhodobý majetok a vyradbvané skupiny aktív a záväzkov sa klasifikujú ako určené na predaj, ked'
ich účtovnú hodnotu možno realizovať skôr preclajom než nepietÉitým používaním, Táto
podmienka sa považuje za splnenú, len keĺl' je predaj vysoko pravdepodobný, pričom majetok
(alebo skupina aktív a záväzkov určených na predaj) je k dĺspozícii na okamžitý preda; v stave,
v akom sa práve nachádza' VeĺJenie Sa rĺuSí usilovať o realizáciu precJaja, o ktorom bý sa malo
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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,
podl'a toho, ktorá je nižšia.

Zníženie hodnoty hmotného a nehmotného majetku
Skupina posúdi ku každému súvahovému dňu účtovnú hodnotu hmotného a nehmotného majetku,
aby určila, či existujú náznaky, že hodnota daného majetku sa znížila. V prípade výskytu takýchto
náznakov sa vypracuje odhad realizovatelhej hodnoty daného majetku, aby sa určil rozsah
prípadných strát zo zníženia jeho hodnoty' Ak realizovatelhú hodnotu individuálnej položky
nemožno určiť, skupina určí realizovatelhú hodnotu jednotky vytvárajúcej peňažné prôsiriedky,
ktorej daný majetok patrí.
Realizovateľná hodnota sa rovná reálnej hodnote zníženej o náklady na predaj alebo použitelhej
hodnote podl'a toho, ktorá je vyššia' Pri posudzovaní použitelhej hodnoty sa diskontuje odhaó
budúcich peňažných tokov na ich súčasnú hodnotu pomocou disŔontnej sadzby pred záanením,
ktorá vyjadruje aktuálne trhové posúdenie časovej hodnoty peňazí a rlziká špeciricté pre daný
majetok.
Ak je odhad realizovatelhej hodnoty majetku (alebo jednotky vytvárajúcej peňažné prostriedky)
niž-ší než jeho účtovná hodnota, zníži sa účtovná hodnota daného maiettu-6eanotky vytvárajúcôj
peňažné prostriedky) na jeho realizovatelhú hodnotu. Strata zo zniženia ňbonoty'sa premietne
pri_amo 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 realizovatelhej hódnoty,' ale tak,_ abýzvýšená účtovná hodnota neprevýšila účtovnú hodnotu, ktorá by sa určila, 'kebý
sa v_predchádzajÚcich rokoch nevykázala žiadna strata zo zníženia hodnoty majetku (jednotký
vytvárajúcej peňaŽné.prostriedky). Zrušenie straty zo zníženia hodnoty sa priámo premietne
dĺl výkazu ziskov a strát.

Zásoby
Zásoby sa uvádzajú v obstarávacej cene. obstarávacia cena zahŕňa priamy materiál, prípadné
priam_e mzdy a súvisiace režijné nál<lady vynaloŽené na to, aby zásoby boli na súčasnom n]ieste
a v súčasnom technickom stave. obstarávacio cena sa vypočíta pomocou metódy FIFo (prvý
do .skladu, prvý zo skladu)' čistá realizačná hodnota predstavuje odhad predajnej |eny znĺiene;
o všetky odhadované náklady na dokončenie a náklady na marketing, predaj a oištri-oúciu.

Zásoby obstarané kúpou; - nakupovaný materiál a nakupovaný tovar sa oceňujú obstarávacou
cenou; pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFo! do vedläjších nákladcu vstupuje
clo, .prepravné a' provízie; vedläjšie náklady sa rozvrhujú ako odchýlka poóľa podielu súčtu siavu
a prírastku odchýlky na súčte stavu a prírastku zásob

Zásoby vytvorené vlastnou činnostbu - nedokončená výroba, pototovaľy a výľobky.
oceňujú sa štandardnými cenami, ktore sa približujú skutočnýň nákladom pri Ĺrežnýón
podmienkach podnikania.

Krátkodobé poh l'adávky
Pohlädávky _sa p!'i prvotnom vykázaní oceňujú reálnou hodnotou a následne sa oceňujú
amortizovanými nákladmi zistenými pomocou rnetódy efektívnej úrokovej sadzby' Ked' existuje
objektívny dôkaz o zníženi hodnoty aktíva, prísiušné oprávné polózry nä odhadované
nevymožitelhé sumy s-a premietnu do výkazu ziskov a strát' vy'kázaná opravná položka sa oceňuje
ako rozdiel medzi účtovnou hodnotou daného aktíva a súčasnou hodnotou' odhadu budúcičh
peňažných tokov diskontovaných platnou úrokovou sadzbou vypočítanou pri prvotnom ocenení.

Peniaze a peňažné ekvivalenty predstavujú pokladnĺčnú hotovosť, zostatky na bežných účtoch(netermínované vklady) a ostatné krátkodobé vysokolikvidné investície, ktoré dĺ priamo
zamenitelhé za vopred známu sumu peňažných piostriedkov a pri ktoýc'h nehrozí významná
zmena hodnoty.
Vykazujú sa v obstarávacej cene' Peňažné prostriedky zahŕňajú hotovosť a bankové vklady.
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Finančné záväzky a vlastné imanie
Finančné záväzky a nástroje vlastného imania, ktoré vydá skupina, sa klasifikujú podlä druhu
uzatvorených zmluvných dohôd a definície finančného záväzku a nástroja vlastného imania' Nástroj
vlastného..imania je akákofuek zmluva, ktorá dokladuje zostávajúci podiel na majetku skupiny pó
odpočte všetkých jej záväzkov.

Záväzky z obchodného styku
Záväzky z obchodné styku sa prvotne oceňujú reálnou hodnotou a následne amortizovanýmĺ
nákladmi pomocou metódy efektívnej úrol<ovej sadzby'

Dotácie
Štátne dotácie
Štátne'do-tácie_ sa vykazujú v reálnej hodnote, ak existuje primerané uistenie o prijatí dotácie a
splnení všetkých podmienok spojených s prijatím dotáčie.' Ak sa dotácia vzťaňuie na úhradu
nákladov, vykazuje sa ako výnos počas doby potrebnej na systematické kompenzovánie dotácie s
nákladmi, na ktoých 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 zis'ku/straty počas odhadovanej životnosti
príslušného majetku'

ý'..y a pôžičky
Uročené bankové úvery, kontokorentné účty a pôžičky sa prvotne oceňujú reálnou hodnotou
a následne amortizovanými nákladmi pomocou metóay e'fektívnej úrokovej sa-dzby' Všetky rozdiely
medzi výnosmi (po odpočte nákladov na transakciu) a splaténím, res-p' umorením úu".u, iá
vykazujú p.očas doby splácania v súlade s účtovnou zásádou skupiny platnou pre náklady na pri;até
úvery a pôžičky (pozri vyššie).

Rezervy
Skupina vykazuje rezervy na sričasné záväzky vyplývajúce z minulých udalostí, ak je
pravdepodobné, že tieto záväzky bude nrusieť splniť. Rezervy sa oceňujú ňa základe najlepšĺeňo
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.

Podmiencné záväzky' sú možné záväzky, ktoré vyplývajú z rninulých udalostí a iclr existencia
bude potvrdená tým, že budúca neistá udalosť nastane alóbo nie. Sú to napríklad pasívne súdne
spory u ktcých sa dopredu nevie, či ich Skupina cľlEMotÁK prehrá a bude musieť znašať uičité
sankcie, alebo nie.

Devízové transakcie sa evidujú vo funkčnej mene spoločnosti, pričom pri čiastke v cudzej mene
sa použije výmenný kurz medzi funkčnou a cuclzou menou platný v deň transakcie, Kurzové ňzdiely
zo zaúčtovania peňažných položiek kurzom, ktoý sa líši ocl'kurzú, v ktorom boli prvotne zaúčtované
sa vy_kazujú v konsolidovanom výkaze ziskov a strát v období, v ktorom vzni'kli. Peňažné aktíva
a pasíva vyjadrené v cud.zej mene sa prepočítajú kurzom platným v súvahový deň. lĺajeioĹ
a záväzky dcérskych spoločností sa prepočitajú kurzom platným'k súvahovému dňu,'nailedovne:
kgrzové.rozdiely z účtov dlhodobého fĺnančného majetku sa'účtu3ú v prospech ( ňa ťarchu ) účtov
dlhodobého finančného majetku súvzťažne s vlastným imaním,
kurzovó rozdiely z účtov pohl'adávok, krátkodobeho finančného majetku (pokladňa, bankové účty),
záväzkov, úverov a finančných výpomocí sa účtujú v prospech ('na ťaicnu ) ú8tov dlhoĺJobého
finančného majetku súvzťažne s účtami kurzových rozdielov'uvádianých vo výtu'u komplexného
výsledku.'
YÝno'y a náklady'sa prepočítajú váŽeným priemerným kuaom za účtovné obdobie.
Výsledné kurzové rozdiely sa vykazujú vo fonde z prepočtu cudzích mien, Ŕtorý je súčasťou
vlastného imania.

Vykazovanie výnosov
Výnosy sa vykazuj.ú, ak je pravdepodobné, že cto spoločnosti budú plynúť ekonomické úžitky spojené
s transakciou a výška výnosu sa dá spolälrlivo určiť.

Vykázané dane
Daň z príjmov zahŕňa splatnú a odloženú daň.
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Splatná daň sa vypočíta na základe zdanitelhého zisku za daný rok. Zdanitelhý zisk sa odlišuje od
zisku, ktoý je vykázaný vo výkaze ziskov a strát, pretože nezahŕňa položky výnosov, resp.
nákladov, ktore sú zd'anitelhé alebo odpočítatelhé od základu dane v iných rokoch, ani položky,
ktoré nie sú zdanitelhé, resp. odpočítatelhé od základu dane. Záväzok skupiny zo spíatnej'dane ša
vypočíta pomocou daňových sadzieb platných, resp' uzákonených, do dátumu zostavenia šúvany.
Sptatná.daň z príjmov sa vypočítava z účtovného zisku jednotlĺvých spoločností vstupujúcic'h do
konsolidácie v zmysle platných právnych predpisov po zohl'adnení prípadných úprav o niektoré
položky na claňove účely. Slovenská legislatíva nevyžaduje predkladanie daňových priznaní
z konsolĺdovaných 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 daňovézáväzky sa vyŔazu;ú
všeobecne za všetky zdanitelhé dočasné rozdĺely; odložeňé daňové pohl'adávky sa úykážu, ak je
pravdepodobné, že vznikne zdaniielhý zisk, voči ktorému bude možno uplatniť dočasné rozdieĺy
odpočítatelhé od základu dane.
odložené daňové záväzky sa- vykazujú za zdanitelhé dočasné rozdiely, ktoré vznikajú pri
investíciách do dcérskych spoločností okŕem prípadov, ked'skupina rozpustenie dočasného rózdielu
kontroluje, pričom je pravdepodobné, že dočasný rozdiel nebude realizovaný v blízkej budúcnosti.
UČtovná hodnota odloŽených daňových pohl'adávok sa posudzuje vždy k súvahovémú dňu a zniŽuje
sa, ak u_ž nie pravdepodobné, že vzniknú zdaniteľné prljmy, ktoré by postačovali na opätovňé
získanie časti aktív alebo ich celej výšky'
odloŽená .daň sa vypočíta pomocou daňových sadzieb, o ktorých sa predpokla dá, že budú platné
v čase zúčtovania záväzku, resp. realizácie pohľadávky. odloŕená daň sa ĺetujá'na ťarchu alebo
v prospech výkazu ziskov a strát okrem prípaclov, ked, sa vzťahuje na položky, ktoré sa uetú:úpriamo do vlastného i1-uni9 (na ťarchu alebo v prospech). V takom prípade sa dó vlastného imania
účtuje aj príslušná odložená daň.
odložené daňové pohl'adávky a záväzky sa navzájom zúčtujú, ak existuje právny nárok na zúĺ]tovanie
spiatných da_ňových pohľadávok. so splatnými dáňovýrni žávazkami a ak súvĺsia s cJaňou z príiÁov
vyitLb91cu tým istým daňovýln úraclonr, pričom skupína má v úmysle zúčtovať svoje splatné claňovépohl'adávky a záväzky na netto báze.

Výpočet zlstĺu na akciu (- váŽený prierner zisku prĺslúchajúceho kmeňovým akcionárom a počtu
akcií v obehu)

Význaĺnné účtovné posúdenia a odlrady-: Pri uplatňovaní účtovných zásacl uveriených vyššievedenic posúdilo významnosť dopadu na čia:stky vykázané v účtovnej závierká. Ňa3áoleziteisie
posúdenia sn týkajÚ:
a) vytvorenia zĺJanĺtelhého príjmu voči ktoré;nu j.: ĺnoŽné zaúčtovať odložene ĺlaňovépo\l'adávky
b) matematicko - poistných odhadov použitých prj výpočte záväzkov

ilciľoje neistcty pri odhadoch:
Zostavenie.-účtovnej závierky podlh IFR'S. si.vyžadu'ie použitĺe odhadov a predpokladov, ktoré majúdopad na.čiastky vykazované 

-v 
účtovnej závicrke'a v poznámtacĹ ľ ĺľtä"ň"jlJ"ĺert<!' rroci tietoodhady sú za|ožené na'n-ajlepšom poznani aktuálnych ucjatostí a postupov, šrutočné výsledky sa

môžu od týchto odhadov líšiť.

l(onĺ'om roka.2019 sa prvýkrát objavĺli správy z čílly o kororravíruse. V prvých mesiacoch roku 2020sa vírus rclzšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv lladobudol celosvetové rozmery' V čase
zverejnenia tejto účtovnej, závierky vedenje účtovnej jednotky zaznamenalo významňý pokles
p.r9!aj?l nakolko vsúlaile srozho.dnutínl Ústl'edného-kŕízovéhó stĺou avsúladé sŔozhojnutím
vlády.SR bola účtovná jednotka povinná uzatvoriť svoje malooocnooné pr"uĺo'ŕý. c-ite-lhe sa prejavil
äj pokles velkoobchodného predaja realizovaný proltredníctvom zmluvných ŕartnárov, ktorí'boli
rovnako povinní svoje maloobchodné jednotky uzaWoriť. V nadväznosti ňa potrebu mĺnimalizácie
,o,ľ=bn-u|9 :tyľu, ,boli o.bmedzené' resp.. úplne zastavené akvizičné aktivity. ôjatrenia prijaté
Ustredným krízovým štábom a vlídou SŔ mali vplyv na nárast počtu zamestnáncov poberajúĹich
ošetrovné (z titulu zatvorenia -precl'školskýcn a ši<olsr,7ch zarĺadení) ako a3 z tiiúlu o'oeasnái eĺv.
Nal<olko sa .situácia stále mení a predpokladá sa' razantlrý rrárast kóronavírúsu coVID 19, veäcnieSkupiny nevie predvídať budúce účinty a do.pady' l4anáŽment bude pokračoĺať v monitorovanípotenciálneho dopadu a podnikne všetky mqiné'kroky na zmiernenie akýchkofuek negaľívnych
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účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov. Manažment Skupiny sleduje aktuálny vývoj ako aj
opatrenia prĺjímané autoritami štátu, ktoré primerane implementuje do činnosti Skupiny s cieľom
ochrániť zdravie a bezpečnosť zamestnancov a zabezpečiť prevádzku Skupiny, pokial' moŽno, v
štandardnom režime.

Skupina cHEMol_AK a. s. zvážila všetky potencionálne dopady coVID19 na svoje podnikatel'ské
aktivity a dospela kzáveru, že v súčasnosti spoločnosť nevie posúdiť významný iný vplyv než ten,
ktoý uvádzame v poznámkach.

Zmeny v účtovných politikách
Skupina CHEMoLAK aplikovala po prvý krát Medzinárodný štandard finančného výkazníctva 16
Lízingy (,,IFRS 16") od 1' januára 2019'
Viacero iných nových štandardov vstúpilo do platnosti od 1' januára 2019, ale tieto nemajú
materĺálny vplyv na účtovnú závierku skupiny.
Kvôli metóde prechodu vybratej skupinou pri aplikovaní IFRS 16, porovnatelhé obdobia naprieč
celou účtovnou závierkou neboli upravené, aby zohl'adnilĺ požiadavky tohto štandardu.
okrem nižšie popísaných zmien, skupina konzistentne uplatňuje účtovné politiky pre všetky obdobia
prezentované v tejto účtovnej závierke'
Prijatie IFRS 16
IFRs 16 nahrádza Medzinárodný účtovný štandard IAS L7 Lízingy (,,IAS 17") a súvisiace
ĺnterpretácie. Štandard odstraňuje súčasný duálny model účtovania-u nájomcu. Ňamiesto toho
vyžaduje, aby spoločnosti vykázalĺ väčšinu nájmov v súvahe podlä jednotného modelu, eliminr'ljúc
rozlĺšovanie medzi operatívnym a finančným lízĺngom.
Podl'a IFRS 16 zmluva je nájom, alebo obsahuje nájom, ak prenáša právo kontrolovať používanie
identifikov-aného majetku počas určĺtého obdobia za protihodnotu. Pri takýchto zmluvách nový
model vyžaduje, aby nájomca ako majetok vykázal právo používanĺa a záväzok z lízingu' Právo
používania sa odpisuje a záväzok sa úročí' Toto bude mať za následok vyššie náklady u väčšiny
lízingov hned'na začiatku, aj ked'nájomca platí konštantné ročné nájomné.
Nový štandard prináša aj niekoľko výnimiek pre nájomcu, ktoré obsahujú:
lízingy s dobou nájmu 12 mesiacov a menej a ktoré neobsahujú kúpnu ôpciu,
lízingy, pri ktoých predmet nájmu nlá nízku hodnotu (tzv. ,,small-ticket" lízingy).
Zavedenie nového štandardu z veľke.j časti nenlá vplyv na účtovanie u prenajítnatel'a. Prenajímateľ
bude nad'alej rozlišovať nledzi finančným a operatívnym lízĺngom'
Lizingy, pri ktorých skupina cHEMoLAK vystupuj€ ako nájomca
Nový štandard pri jeho prvej aplikácii mal významný vplyv na účtovnú závierku, pretože vyžaduje,
aby skupina vykázala vo výkaze o finančnej situácii majetok a záväzky súvisiace s operatívným
lízingom, pri ktonich skupina vystupujc ako nájomca.
Skupina cHEMotÁK vykazuje nový majetok na riadku a]<tíva s právom na užívarlĺe a záväzky na
rĺadku finančné záväzky z lízingu vo výl<aze o finančnej situácii pre svoje operatívne lízingy
obclrodných priestorov. Povaha a náktady týkajúce sa týchto lízingov sa zménili, pretože skupiňa
začala vykazovať odpisy práva na užívanie majetku na riadku odpisy hmotného majetku a nákladové
úroky zo záväz-kov z lízingu na riadku úrokové a obdobné náklady vo výkaze ziskov a strát a
ostatných súčastí komplexného výsledku.
Predtým skupina vykazovala náklady na operatívny lizing na lineárnej báze počas obdobia lízingu a
majetok a záväzky 'iba v rozsahu, v ktorom vznikal časový nesúlad meclzi aktuálnymi lízingoúýnri
platbami a vykázanými nákladmi.

Navyšc skupina nebucle dblej vykazovať rezerv1, na operativny lízing, ktoré považu.ie za zaťažujúce.
Namiesto toho skupina vykáže splatnó lízingové platby v lízingových záväzkoch.K 31' decenrbru 2018 skupina cHEMOLAK zvercjnila minimálne platby vyplývajúce z
neodvolateľných zmlúv o operatívnonl lízingu pociľa IAS 17 v sume nuta €. Podl'a tohto prístupu
skupina posudzovala prenájmy bez stancvenej zmluvnu'j dcby lízingu iba počas trvania vý,povednej
lehoty, ktorá bola vo všeobecnosti ti'i ňesiace.
K 1. januáru 2019 pre obchodné priestory skupiny použije skupina prírastkovú úrokovú mieru.
Priemerná sadzba pri týchto zmluvách je 3,5 o/o' ManaŽment posúdil možnosť prenajať buc.lovy na
štyri ľoky bez zmluvnej splatnosti, s prihliadnutím na pokračujúcu racionalizáciu predajhej siete'
Prechod na IFRS 16
Skupina cllEMoLAK prvý krát aplikovala IFRS 16 l< 1' januáru 2019 pomocou upraveného
retrospektívneho prístupu. Z tohto dôvodu neboli vykázané žiadne úpravy počĺatočného stavu
nerozdeleného zisku k 1. januáru 2079 a ani žiactire úpravy porovnatelhýcil období.
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Poznámky ku konsolidovaným účtovným výkazom zostaveným v súlade s medzinárodnými
štandardmi pre finančné vykazovanie za obdobie končiace 3-o. júna 2o2o

sUBJEKTY KoNsoLIDÁcre.

CHEMOLAK a.s.
cHEMOLAK a.s. zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za skupinu podnikov, ktorej súčasťou
nakolko je vo vzťahu k ostatným účtovným jednotkám konsolidačného pol'a v pozícii materskej
spoločnosti.
Predmet činnosti: výroba a predaj náterových látok vrátane súvisiaceho se]visu

Chemolak Secent, sool. s r. o. Smotenice
V uvedenej spoločnosti má Cl-lEMoláK a.s., majetkový
Vplyt7 6 spoločnosť je predmetom konsolidácie metódot'l
Predmet činnosti: cestná a motorová doprava

IBA Chemolak, s.r.o.smolenice
V uvedenej spoločnosti má CHEMOLAK a's., majetkový podiel 50,00 o/o, čo predstavuje podstatný
vplyv a spoločnosť je predmetom konsolidácĺe metóclou vlastného imania.
Predmet činnosti: výroba a predaj práškových náterových látok

urremr ľnaoe'sool. s r. o. Liberec íčeskálreoublika)
V uvedenej spoločnosti má CHEMoi_Ax a.s., majetkovy poaiel z7,58 o/o, čo predstavtljc rozhodujúci
vplyv a spoločnosť je predmetom konsolirtácie metórjou úpinej konsolidácĺe' '

Pľedmet činnosti: predaj náterových látok.
Pozn,: 22,42 olo- nÝ majetkový podiel v Chemolok Trade vlastní spoločnosť Realchem Praha s.r.o'

LEALQHEM PRAIIA s.r.o l_iberec íčeská reoublika)
V uvedenej spoločnosti má CHEMolÁr a.s', maje*ový podiel 100,0O o/o, čo predstavuje rozľrodujúci
vplyv a spoločnosť je predmetom konsolidácie metódoú úplnej konsolĺdácie'
Predmet činnosti: správa a údžba nehnuteľností.

g!.aE!L@o Kolín íčeská rentlbtilĺar
V uvedenej spoločnosti má CHEMoLAK a.s,, rna3ettw1i podiel 49,91 o/o, čo preclstavuje podstatný
vplyv a spoločnosť je predmetom konsolidácie metódou vlastného imania.
Predmet čĺnnosti: výroba chemických látok a chemických prípravkov

výroba krmí,r a kŕmnych zmesí
výroba potravináľskych výrobkov' výroba a sprilcovanie palív a mazív

podiel 100,00 o/o, čo predstavuje rozhodujúci
úplnej konsolidácie'
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Poznámky ku konsolidovan' m ričtovn m v kazom zostaven m v sritade s medzinárodn mi štandardmi pre finančné vykazovanie za obdobiekončiace 3o. jrina 2o2o

III. DopLŇuJÚcE INFoRMÁciE KU KoNsoLIDovANEJ sÚvAHE

1. Dlhodob, nehrnotn, majetok

obstarávacia cena
k 1. 1.2020
Prí:'astky, ri bytky. li kvici ácia
obstarávacia cena
k 30. 5. 2020
oprávky k 1. 1. 202s
Prírastky, odpis
oprávky k 3o.6.2020
Zostatková CÉÍla k í. t. ?c2c
Zostatková cena k 3o"b. 3020

obstarávacia cena
k 1. 1.2019
Prírastky,
tibytky'likvidácia
obstarávacia cena
k 31. 12. 2019
oprávky k 1. 1. 2019
Prírastky, odpis

oprávky k 3t. 12. 2019
Zostatková cena k 1' 1.2019
Zostatková cena k
31.12. 2019

o 5 627 953 1 988 384

0 750 733 39 889

Zriad'ovacie
nákIady

6 378 686
c

6 378 686
(s 2s3 46e)

(16s 769)
(s 419 ?38)

L Ĺ25 277
959 448

Aktivované
náklady na

v vci

ZriadbvacÍe
náklady

Aktívované
náklady na

v voj
Softvér

z o2a 273
(ss 76s)

Í.972 soa
(7 7O7 472)

70 857
(L 630 6is)

326 80-1
34i 8gg

Softvér

2 02A ?73
(r 666 e99)

(34 s73)

(L 70Ĺ 472)
' 3?ĺ:48.5_

ocenÍtelhé
práva

37 9Ĺ4
0

37 9t4
(37 914

0
(s7 914

o
o

ocenÍtelhé
práva

37 9t4

0

37 9t4
(3V st 4

0

(37 9Ĺ4
o

Ostatn
dlhodob
nehmotn
majetok

2 070
0

2 íJ7íJ
(2 o7o)

0
(2 O7o)

o
o

Ostatn
dlhodob
nehmotn,
majetok

2 070
(r 27s)

0

(2 O7O)
o

obstarávan
dlhodob
nehmotn
majetok

I 497 296
175 000

Poskytnut
preddavky

Poskytnut'
preddavkl

Celkom

I 944 239
119 235

LO ĺJ63 474
(6 se4 92s)

(94 erz)
(7 O8e 8s7)

2 949 3L4
2 973 637

Celkom

9 131 923

812 316

9 944 239
(6 743 O97)

(304 083)

(6 994 92s)
2 388 826

2 949 3L4

o
0

o
o
0
o
o
o

o
0

o
c
0
o
o
o

o

0

o
o
0

0
o

0

Ĺ 672 296
o
0
o

Ĺ 497 296
r 672 296

I 497 296
o
0

o
Ĺ 476 393

obstarávan
dlhodob
nehmotn
maietok

t279 t476393

79t 20 903

o 6 378 636
o (s 037 00s)
0 (2L6 164)

o (s2s3469)
o 590 94

o Ĺ Ĺ25 2t7 32 8o1 0 o Ĺ 497 296
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Poznámky ku konsoHdovan m čtovn m v' kazom zcstavenr m v siitade s medzinárodn mi štandardmi pre finančné vykazovanie za obdobiekončiace 30. jrina 2o2o

2. Pozemky, budovy a zariadenia
Samostatné
hnutelhé

veci
as bory

hnuteľn ch
vecí

Pozemky Stavby

obstarávacia cena
k 1.1.2020
Prírastky, bytky. li kvidácia
Obstarávacia cena
k 30. 6. 2020
oprárrky k 1.1.2020
Prírastky, ocpis
oprávky k 30.6.2020
Eostatko.gá cena
k 1.1"2020
Zostatková cena
k 30.6.2020

obstarávacia cena
k f.i.2019
Prírastky, tl bytky. li kvidácia
Obstarávacia cena
k 31.12. 2019
oprávky k 

'.1.2019Prírast'ky, odpis
oprávky k 31.12. 2019
Zostatková cena
k 1.1.2019
Zostatková cena
k 31.12. 2019

Pozemky Stavby

20 42Ĺ zĹo
(1 1s3 8C6)

L9 267 4C4
(i4 313 7rO)

937 841
(13 37s e69)

20 311 486
tcg 721

2C 421 zto
(Ĺ3 767 44a)

(s46 262)
(1r$ 313 71O)

6 107 500 27t9 5:Á7

5 891 53s 2 69!. O9S

Samostatné
hnuieÍ'né

veci a s bory
hnutel'n ch

vecí

26 0t7 523
(28 431)

25 989 092
(23 29A 006)

822
(23297 Ĺa4)

25 833 180
181 343

26 A17 523
{22 a72 6Ĺa)

(42s 388)
(23 298 006)

1 4ZaOA3
(1.0 724)

t 4L7 359
o

o

1 428 083

1 4Ĺ7 359

L 426 473
1 210

I 428 083
o
0
o

3 552
0

3 552
o
0
o

Ostatn
dlhodob
hmotn
majetok

3 552
0

3 552
o
0
o

695 002
34

695 036
o
0
o

Ostatn
dlhodob
hmotn
majetok

obshrávan
dlhodob
hmotn
majetok

Oprav.pol,
k majetku

(1O4 ss2)
0

(1O4 ssZ)
s3 930
28 354
82284

Aktíva
s právom

na uzrvann

998 439
(124 80s)

473 634
o

o

998 439

473 634

Celkom

49 459 257
(Ĺ 3t7 732)

4a Ĺ4Ĺ 525
(37 557 7A6)

967 017
(36 s9O 769)

rL 90L 472

11 550 7s6

Celkom

48 064 4s8
L 394 799

49 459 257
(36 640 066)

(9Ĺ7 72o)
(37 ss7 7a6)

ĹĹ 424 392

ĹL 9o1' 472

3 552 69s OO2 (sO 622)

3 552 69s 036 (2226A)

sbstarávanÝ
dlhodob
hmotn
majetok

593 919
101 083

695 002
o
0
o

Oprav.pol.
k majetku

(1O4 ss2)

(1O4 ss2)
0

53 930
o

Aktíva
s právom

na užívanie

o
998 439

998 439
o
0
o

t 42G A73 6 544 038 2 960 562 3 552 593 919 (1O4 ss2) o

r 428 083 6 107 sCO 27L9 sL7 3 552 69s OO2 (sO 622) 998 439
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Poznámky ku konsolidovaným účtovným výkazom zostaveným v sútade s medzinárodnými
štandardmi pre finančné vykazovanie za obdobie končiace 3o. júna 2o2o

3. Investície do spoločných podnikov a pridružených spoločností

K 1.1.2020
Prírastky
Ubytky

K 30.6.2020

2329 69L
2 228 673

0
4 558 364

K 1.1.20t9
Prírastky
Ubytky

K 3ĺ.12.2019

Inveďcia do spoločných podnikov a pridružených spoločností v rámci Skupiny Chemolak predstavuje
investíciu do spoločností IBA Chemolak, s.r,o. Smolenice a BIoENEiGo-KoMPLEX, s.r.o Kolín.
V plvom polroku roku 2020 nastal rast investície do spoločných podnikov a pridruženýih spoločností
o EUR v dôsledku zmien dosiahnutého hospodárskeho výsledku'pridružených spoločňostí' a kurzu
CZKIEUR

4. Investície na predaj

3 199 338
0

-' ---(gqg-qÍil"2329 69Ĺ

K 1. 1 ZO20
Prírastky
Ubytky
Presuny

K 30.6.2020

7 geo
o
o
o

7 980

1 2019 980
Prírastký
Ubytky
Presuny ' ,

K 3r. 12 2019

0
o
0

7 980

K 30.6.2020 hodnota ostatných dlhodobých cenných papierov 7 98c EUR pozostávala z:
' finančná investícia cHEMoLAK 6t.S. : akcie oŤp a.s. Bratislava v hodnote 7 98o EUR.
ĺ.?-t_.!?919 predstavovala hodnotu ostatných dlhodcbýiň .énnýcň ňäpiá'ó"-mi"čná investícia
cHEMolÁK a.s. - akcie oTP a.s. Bratislava v horlnote 7 gdo EUR
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Poznámky ku konsolidovaným účtovným výkazom zostaveným v sútade s medzinárodnými
štandardmi pre finančné vykazovanie za obdobie končiace 3o. júna 2o2o

5. ostatný neobežný majetok - dlhodobé poht'adávky

:.r. ::r;':l l:,ri'i 1r :l:. r:::: :,, ::,

K 1. 1 2020
Prírastky, úbytky
Ktlzové rozdiely
K 30.6.2020

Prijaté dlhodobé záIohy
3 420

0
_G19)
3 310

Prírastky
Ubytky
Kurzové r:ozdiely
!( 31. Ĺ2 2019

Ítlcdokončená výroba a polotovary vlastnej výrobv
Vý;obky
'ľovar

!ósoby spoltl

7. Obchodnó a ostatné pohl'adávky

8. Pchlhĺlávky z ĺlanc z príjmu a inýcil riaľr

E.1 i,ohlbdáťky z dane zpríjmu

ako daň z

Prijaté dlhodobé záIohy

.k
;!0.6.2O2O .

2 7t7 79?-
409 733

2 358 319
7 284 723

6 766 567

33
0
0

42
3 420

ostatný neobežný majetok k 30.6.2020 pozostáva z dlhodobých záloh - prijatých dlhodobých kaucĺí
na ná-jom od spoločností v sumárnej hodnote 86 9oo czK ( 3 31o EUR), ktoré pôsobia v priestoroch
spoločnosti cHEMOLAK TMDE, spol. s r.o. Liberec.

0. Zásoby

lc'
31,72,297:9

2 965 973
407 599

2 597 394
1 163 918

7 734 8,A4

'=,:k '

!.r,!'?-.-29*1?
0

z dqnij ďaň 2 I 250 o_

1.4



Poznámky ku konsolidovaným účtovným výkazom zostaveným v súlade s medzinárodnými
štandardmi pre finančné vykazovanie za obdobie končiace 30. júna 202o

9. Peniaze a peňažné ekvivalenty

k k
37.7 212q79 

.Peniaze a oeňažné lenty, z toho 240 tt7 310
Peniaze 4

198 514
,2_7 7ry
282 64sv bankách

vLAsTNÉ IMANIE A zÁvAzKY

1o. Vlastné imanie

k k
20r,9

Základné imanie
Vlastné akcie a obchodovatelhe podiely
Rezervné fondy
Fond z prepočtu cudzích mien
Nerozdelený zisk

z toho zisk bežného roka
Konečný stav

11. Dlhodobézáväzky

76 650 734
(1s 3s1)

2 364 977
(so7 3e2)

(7 97L 83s)
(378 2e6)

10 521 093

76 650 734
(1s 3s1)
957 t28
(4r t47)

(8 073 630)
288 929

9 477 694

. o_lhpcpbé_-pQž!čky

Leasing nehn

Dlhodobé záväzky

12. obchodné a ostatné zäväzky

265 588
13 690
3-7_7-r- 

.

740 308

k
30.6,2020

428 7sg
85 069

k
37.72.2079
609 058

998 439
29s 7s9-
10 884
g 8s6

456 843
2 4I9 948

k
37,72.2079
3 436,3 903_

80 599

2 410 810

k

u
? 7es ?23

80 s01
213 681

zc sociáln_eh9 aq_bq4pečen la, -1_91- 300
6 634 377 3 1887 833

57 61p_
5-5 54_7

7 993_-oQ9

220 319
Lss 972

Výdqvky_ budúcich
Iné záväzky

Výnosy bud
9p-qlu

29 843
42 685,

to 977 6tO

Iné záväzky v hodnote 6 634 377 EUR_.pozostávajú najmä z prevzatého záväzku spoločnostiREALCHEM PRAHA s.r.o. Liberec od spotočnosti BIoÉNERGo_KoúPLEx, s.r.o Kotín.
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Poznámky ku konsolidovaným účtovným výkazom zostaveným v súlade s medzinárodnými
štandardmi pre finančné vykazovanie za obdobie končiace 30. júňa 202o

L3. Záväzky z dane z príjmu a ostatných daní

13.1. Záväzky z clane z príjmu

Záväzky zdane zpríjmu

L3.2' Záväzky z daní iných ako daň z príjmov

0 0

',k'
,,.,,,,,_. 1Q:6\2_O2O

232 48

, : ,f6.,' :', .

37,.7_2!2q19
9L 732Zóvázky z dan ako daň z p

14. Kľátkodobé úvery a pôžičky:

Úaa5e o krátkotlobých bankových úveroch k 30.6.2020
:j1., ' .r,: ...1,.. . ,.,.,.. :,.,.. . -..,.,.
Diĺlh úúéirui.-,:l.':'l,lŤ, ],' ĺ",Banka',', .]:',,,,',]''

.j.-: l! "Kontokorentňý unicrôait
Splátkový krát,časť UnicreditSptátkový oTP
Spláľkový
]Kontokorentný

Splátkouý
:[ontokorentný
Uvery spolu

Exĺmbanka
SZRB
SZRBK
Čsog LlasRec

x

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CZK (prepočet na EUR)

x

,'k
go',i,6;':2O2iO '

4 417 962
63 000
33 333

2 500 000
948 087
100 000
306 662

I 369 044
Úaa5e o krátkoclobých bankových úveroctr k 31.12.2o19

15. Krátkodobé ľezervy

Rev,_llvinrJcvý Tatrabanká EUŔKontokorentný Tatrabanka EURKontokorenľný, Unicredit EURSplátkový Unicredit EuRSplátkový oTP ľURSplátkorrý EXIM ,EUR
K.ontokorcrttný čsog LIBEREc čžii (preppeet na EUR)Uvery spalu x X

:'''., Stau.k J!;','1t.,'297g,,
, 890 000

498 077
4 52.7 0L9

64 t92
73 333

2 000 ooo
292 359

I 344 980
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Poznámky ku konsolidovaným účtovným výkazom zostaveným v súlade s medzinárodnými
štandardmi pre finančné vykazovanie za obdobie končiace 30. júňa 2o2o

16. Tržby z predaja výľobkov, tovaru a stužieb, Zmeny stavu zásob výrobkov a nedokončenej
výrobn Aktivované vlastné výkony

:,ft
t2 l-15 Ĺ8_Z_- 15 340 230

941) G63 199)

k
Tržby z predaja výrobkov, tovaru a služieb
Zmeny stavu zásob výrobkov a nedokončenej výroby
Aktivované vlastné výkony
Celkom . .. __ ? 3_q.3 Q,E.o_ .. .* ? s_qg_ Qs_6_

14 461 606 t7 737 6a7

L7. Prevádzkové náklady

Spotrebovaný
Služby

l, suroviny, energie, náklady na

osobné rráklady
Odpisy
ostatné náklady/výnosy ňa hospodársku' činnosť
Prevádzkové celkom

18. Zisk / strata pred zdanením a finančnýlni operiíciami

'"_...--.(r{_-_--'s_'"-4-9.5-)-.*'''_*_Lrg.8_'í9_9!-l)

tovar (Io IĹ2977)
(L 597 428)
(2 443 28s)

, (714 509)
. 779 734

( L2 ss4 9L4)
(1 8s1 187)
(2 428 s7s)

(6s4 ose)
, 6!.8.8_3-p

:':::':: :]:Y.I]';Ť. :.:1:
| . r't,.: .:.:.: : .:-:,.:l: :

anením a

-!i!íÄti
2o. Zisk pridružených spoločností

19. Úroky a ostatné finančné náktady

Vý.qosoué útoky
Nákladové úroky

ostatné finančllé výnosy I nákladv, z tolro
Kurzové zisky
Kurzovó straý
ostatné náktady na tinančnú činnosť

(82 7O8) (e2 21e)
37 216 38 746

(119 e24) (130 s64)
(s2 1O8) (2e 746)

L4 873 2 172
(37 306) (IC 724)
(?e 676 _- (21 1e4)(134 _81pL.,.--.-... (121 965)

Podiel na
Celkom

v :spoločncatiach ,

2l. Ziskl strata pľed zdanením

s60 248 119 2S5

Ĺ7



Poznámky ku konsolidovaným účtovným výkazom zostaveným v súlade s medzinárodnými
štandardmi pre flnančné vykazovanie za obdobie končiace 3o. júňa 2o2o

22. Daň z príjmu

z príJmtl
Daň' z prĺJmu: odložená,
Celkom

0

a

23. čistý zisk I stľata za obdobie

24. Preh!'ad peňažných tokov

tok,z fina

í560 248) 119 29s

501 620
o.70

'20r9 310 355,
(666 670)
(120 gse)

" ?-:L7'-3-9Ĺ.^.
240 tt7

nostÍ'

Stäv ažných k,3o. iúnu 2420

Tieto Pozná k priebežným konsolid ovaným účtovným výkazom zostaveným v súlade s medzinárodnýmištandard finančné vykazovanie za obdobie končiace 30' júna 2020 boli zostavené dňa 30.9.2020

Ing. čern Ing. Vladimír Hacaj
finančný riaditeľvýkonný
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di8itálna lnf rďtlukÚÍa UrcňUjúca
Vyu'lYônle tďlio syst&nu kdekolwk
m sbvňslu.

,': Eko n*á vyremť!Íbyér$ko v ľoku žs3o
o.*ĺaa'ĺr**rarviĺm9lpeĺe* pĺbĺma}rz' YI.DPE}thuvrok'2ol8dod.HodotffikéĺloPBo6dxiix
73xŕffi EÚ28.zadsĺm|ĺooJq9*rĺĺia kíŽys rcda

.: sodí*o trÉ{'ibÚópsl€ÍU ľigrw lu odw peĺwtuálÍP boóí
j stnň'*ýVd*tdĺyrťarodvľád&r&ĺrqwa hĺĺe

vychoýáEía ÉťáBdtĺqtyEEó!ľ. HeiÍým EďÉíďrEäÍým
ĺrctľm @tis stat'ýtďýaň nô vš€{kiú sljpňfth -

. od p'eďbkeáp (íz úúčn}!né at po cdožtvolíÉ wddávanl€:
slBtc.o h'd. FlÍrtdrEilh. rrĺ€rddĺ3 v'!Úrq Fidam.r
hoíhe.!zÍEĺ!ísä mámz ĺuilá'nq d€kE p posď6ú. p{rm
i@ľfu loďÉYre8ll{t.ľa&rbtBí$ rl.i 9i{hn'

1 rre4{bĺtĺocaxúnrdš!ďrplH b€zzh^ďÉi h/rokôde: - ťýdl 9 vyÍÍloa}tehoď práva cómedl|+u otľýbaĺe a retonJe
kEčcľá ĺegtslaÚB ľ9 po&ň@a a občia,deľávm spoĺy'
tbslÉdÚF.d.Poď.lobt^iffiEwYd{ĺ tEd6arol!il

. do rolol 2060 nafýďĺe!Án bmo]' sF.t'€d' trôF' EÚ' opBlĺslä
v obhtimvigrrgtáhd p@Iyb(Íti klá{väašldóí.z B
xHebab elounldĺo'p ľd*, od ce8trĺae 

'í/dráp 
p.oďeďa-

zdawtníctva. r'sknde v Šanorĺmm f,ff,"ä#"'*ffi*H'Ť:
a sód.{ď!rc . Po{dä ĺrá b'rl btt láE ho sto_la. ktorý v šamrĺĺskom

1 šaqrd{d'. Noqi podobu d6iam a, trh komple x-Iíbnt6 orEilize
5 Édou či fuf,Eovänb smp{áÝ rĺo'zaruzenĺe arĺĺryaigĺtď.

ekonomika 7

. .," tr a

ciĺ. Podla neho rotiž dislEĺa
s Euopslou kmisiou už diiv-
no pĺcllieha a Slovmkoje n}
v prípľave dokuilentu ove.
h dal€J ako íné lrajlny. vďeJ.
.6d chce náľir Prcdstavlť ilž
tento tÍždeÁ. lia tcnto kok ho

;", ,. '1. . ,Pnvdll

vyz!Ť]a aJ prelldenrka zvá1a
fuputovĺ'

^nl 
lá 4tjar o!'ic jálDu Wlziu

nľ,4dela. vcrĺ však, Žc s od
teJ lD€dlalĺ2ovani veImi ne-
cdIĺšujt, lcďc ju rczon i;nm_
ciÍ vertjne nellelnenroÝal. J3j

Zúčastnĺl * u neJ aj ministeĺ
fimnď, ktorý powdal, že 'akchcme nové v'6l€d}y, nemó-
žľme ved roblť mým spóso-
bom',

Minister dôpravy re spo-
menul zelené clele v dopra'
le, bm má smeĺoať váčšIĺu
inrtstíclĺ. Áž tÍĺdgť p€rcent
všetkých emisiĺ v Európslej
únii tot'lž podra neho pocM.
da z dopmvy, z toho *dem.
dsial p€rc€ntz cestneJ. Dole
žá1 che preto podporlŕ hlane
vlakfrú tnfIďuaktúru' .,slo.
vcnsko má šancu dobehnúť
vďaka Plánu obnoYy v oblsti
lwle e di8itďlácle dopÍavy
pre n ajblĺĹšĺch paa ež dN ť Ío.
kov aktuálny obľowý inves-
ťčný dlh,' povedal. vzniknúť
by podľa Doležala mal poĺl-
Ía ruru Poľska a Česka Íond,
z ktorého by g financovala
obnova cestneJ' žclcznlčn€J
aj letskcJ ĺnfrďtuktúľy' Pu.
toE( by na reEnE ÍEll do fon-
du naplÍIdád aJ peniaze z elek.
Úonického mýŤa'

Mlnistel žiľohého pÚ5tre'
dla chce olĺem polpory uĺiĺ-
ätelrlých materiálov a ixzo-
balového predaja pĺcsaĺliť aJ

obnovu vodných clekrárnĺ.
A s pommou eurótrskych p€.
íuzi tak zh$líq*éln mhra:y
spodných väl. A ti€ž dať zbo.
hom sl*ádkam' Buĺlajw rezon
už chystá noĺý zŕ*on o odpa.
dEh, práw ten by mal proL.
lém v}Tĺďiť.

ČoYmvleftľmyi
Na dbl$li bou Prítomŕ aJ fu-
my'wáuresbvmkých žele-
nk. .Želgnlce s nBlutďný
ekosystém, ktoď vie naštaÍ-
toYať celé slovenské hospo'
dáFNo'" povedáJ v ŠamorÍne
člen pľedsĺavemtva Želgnič-
nej spolo&rcti slowEko Ra-
doslav Štefánek. Akétotvel
mytdat vyädujúfuné m-
stavsle štátnej dopmej Po
lhiky. A Jsnú víziu' kafi s má
slomkÁ dopm ubenŕ'

MÍá preidenta z!ázu au-
tomobllového priemyslu Ale.
MndÍa Matušeka nstačÍ len
hovoriť o tom, že mEÍÍrc na.
predovať, potrebuJeme Jas.
ný plán. PodpÍslt sme podh
neho Blllón do\mentov, kto-
ľ.fulil sEe 9 zaviazali, kopu á'
merov, a stále Yo vš€úom a'
ostávame.'Ťeniokrát nsmie
ísí o nĺekollrutostranový de
hment, ltory* si nil neprečĺ.
ta, Eopak, yíziou môŽt by{ aj
jeden stTateBický ciel' a to na'
prĺklad uhlĺtová neuualita,-
povedal }íatuš€k v šamodm.
Takýto ciel u dá potom Íoz-
menia B jt{norli\t opáEenia,
dodal.

-Budúce obdobie vldÍme
v lnv€stlclácb do novej elek
trickej nabíjacej a vodĺkovej
čcrpacej infiďrrulGúry,' uvie
dol, 8oerálny riádit€lslovo_
sľej inovačnej a energetic-
kej agenn'ry Peter BlašLlvitš.
Práve vodít má aj podDoru
ministE hs[uláÍsi% R.[che.
da sdÍla. Zatr].Jlť by $ ruL1 aJ

slor'enská batérlová aliancia
a cenmm rýskumu vodíko_
yi(} tEhnolóEií. Ďalšte pr0e
žjtosd PE slov:nslď yýslím s1i
3j v autooobilovom prlem)T.
Ie. Jedným z nlch mďž€ by( eJ
tá-kztrý Aeromobil - tcda lie
tajÚce auro.

- '$1lä3skond.l.&o-
a.''ro'ceílovlry?
Eurcpska komlsia vč€B @rú.
mila, že spúšťa hodnotenle
a pstjdeDi€ vpvw pouän-
nb jĹ{no- a dwjciltových
sromjnd v oeNkýEh lq'a!-
nách sÚ' baluúE EÚ kDr
com rclo 20a mhodne' ä
bude pĺÍpý leglslaívny ná-
wh na aveden|eJďrctných
pŔidlel rclcÚhJmnla clen
Prc hotmctné plaĎy Y euo
zóne 3 prĺPadDe na ukonče-
nle p|ähostl Ejmnškh ru}
mind.o

o.ňoŕP'ltlE'rL
dokomaoLtlóba.
Daňmĺcl, ktoĺ pre loĺoro-
kría doÍff iď nepodrľ daňo_
vé prtzmie a minu}ý Iob
lch budú mľiď podaŕ do kon-
G okóbra. \ŕyplýE b z lm_
ly lex koľoro, ktoú podpĹsla
puidotlq SR Zrlm Capr
tová. NmlN zákona 9 íá'
lrmF tmío u-lončeďa nl-
Borhdncj sltuácle pre úč€ly
podanlá daňovýŤh prĺzMnĺ M
30. sptffibfi tohto rcka. Da-
ňwé sutiekty tak budú roť
od tohto teÍnlnu na podanie
deň@ýth primíďte m
si{.-

.zapbtí.n 50 tr za čereftl
škafuríU od hodĺít{ek HEuEB'
60 &Ý E h€lmu od tpdlniek tlEu
ER. 70 eur .a mbfuk íÉ tlodltr
lý HEuER. Tel,: 0944 r37 6a3

ffi
. Z.APLÁTIM ĺ2oo EUR zA VÄl
ŠlE HoD|NKY NA RuKU scHAFF_
HAUSEN. Yel.: 0944 137 683

ffi

W
.spoloóEsl JĺT GLÓ.l E
tteo lX., r,..o. s sfdlm
ovo{ák@o Msreile 8,811 02
B@Udm, lČo: 51 836 3o1.
BpÍgM v olrchódM ÍeE|srl
okcshého sÚd! &atlsla€ l.
odd': sro, vlo'}6 č': 130184/8
obarnu]c, 

'e 
regulffiné |nítr

trÉcie v ÍsloÔe Pdročm| c
BIčrcl opnýy mltÚt b 

'ol2020 sÚ k dspoy'ciÍ lB suánkr
W'.jtg}cballnoĺt!.ffi v ča9
t] omačorej al@ .J&T Gic,b6i
Flmrce lX., 3.ro,', @t,
. oHEMoLAK á.6', Twáre}
ská ul. č. 7, 919 04 smleď
É, Éo: 31411851, zopísá
Y ob.hodrom reglstri Okeg
f,ého sidu TRNA\'A' oddĺel
s€'' vložt€ č.6?/l v sÚl€ds
s s 35 zákqt č'' 429/2@2
L z' o b!rug cenĺŕch oapl+
Í@ v plotnom boní ohlmtde,
le ÍeáulmM lnŕo.mácla Polroó
M fiÉílaÍú 6píáÉ k 30.6- 2o2o
bod€ d€r6Jrená E sl'ánko
spdďmsd Ýw.chelíol6k'sk
od30,9.2020. M

ľerejnenie F všat podÍa pre
zidstky v áujre tdet|štll Tĺ
záIqEň Yy.hla M rehú dh.
kuslu.

l

nefrugt{úrc rcd. tump
ska ÚnL všek od ačiatla
vŕIa5uje' že pe[ia{e mjú
j€dmtlh{ ótáty využil
ta\ atry boll do budúc-
n6ť odulleJšl€ Bč|_wŕl
sltEácláEpqlobným (''
duďtrej. Pochop[a vlád.1
toto adule?
zrenie, ktoré trúfie l dlspo.
zĺcii, j€ klĺd šircké. Namj
g hmĺĺ o šlobtw, zdmt.
nkĺw, alenŕhrďomách
aJ.vede. N*yše, eý doku
mnt vychá&á z Nárqlné
ho progmu reforiem m tm.
to rok' Dolo by 9 powdaĹ ž€
v pod'tatc anl o nič LÉ ne
Jde. J€diÚ Dzdlel je Y tom,
ä m rďomy spmmtli do

!)9 ruelakyr eas
predss trVá, kým
Sr VyhláSi Vereiná
súťaž, kým sa
odkÚpia,pozemky
a začne sa stäVať.

dalši€hÚ dokwentu, krmý jc
zá}ladon pre prljaÚe pcňal
z Euópŕ,k€i únie. Trttĺ s| uE
dolniŕ' ža prcbhny sú dáno
ponteĺmĺé a nlč ĺ oho, čo
je Y nmôciá}nej wnil EpĹg-

né' nspadlo hn la! z nóa.
Vláda chcc lcn vjnržiť ĺnož-
ncť nlffi oEť ti€to problétrry
pEtrcdnícNom úni€.

Ečte pľed l€toE s veÍ3
$lmElrala rcreJú dl5|iu-
slá' lltorá Úila pomô{ŕ ptl
tvoľb€ pláru. Nlč tĹ\é s
ĺeudlalo' oňcláby ĺávrb
dokooca sĺáJe EEJnosí
nevldela.
NeľrDBlím si' že k lakejt' Ei
vôbec nEla bÍ wrcJlá d!s_
kEia. Predsľavie sl' žé pIĺ'
de lúekro z ulice a bude how'
riť doktorcvi, ktorJ' opcruje,
a]o to ľú robiť. Rtrnako aJ

W vffi reforiem majú r@}R
dna( kompetentú. vlm sl
prcdsävtĹ ž€ v kB.Ž/€J lqčme

by u nďlo minimilrc štyriĺo
etpertw, l(oÍÍ by hĺ€ďvtte
li' načo penlrzn tehr pouä(.
RťÁ'lne rléš€Ne by 9m všal
r(ľul M q:bornlliď, rwDa.
i.o' a}oJc to v prĺldade' koÚ
sn pred ch!ďkou spomenul.
lba leldI má op€rÔvaa a ildE
má súďť.

A čo pEllércm l8orcE
Metovlčom slubonné
wnjné dlsktule?
To boh chyha nlč taj<é mlal
prcmiéŤ sfubowŕ. IGdy É
r€jncť dĹshtoľala Eprĺllad
o štruldíre šL{trteho r@pď.
tu? Ntkdy, J€ to nepIedŠa+
tel}é- Tt€ba to nE}Eť m njdĺ'
ktorĺs tomu pffi-ló.


