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sPRÁvA NEzÁvtsLEHo AUDĺToRA

Štatutárnemu orgánu spoločnosti CHEMOLAK a' s'

Sprĺva z ruditu účtovnej závierky

Názor
Llskutďnili sme audit úČtovnej ávierky spoločnosticHE}vĺoLAK a' s..lbváľenská 7.9l9
04 Smolenicc. tČo 3l 4tl tst 1,.spolocňostl'l. ktoráobsahuje súvahu k3l. decembru2020.
výkaz ziskov a stľát za rok konČiaci sa k uvedenemu dáfumq a poznámky. ktore obsa}rujú suhm
ľýmamných účtovných aisad a účtovných metód'

Podl'a náŠho názoru. priloŽená účtovná ál.ierka poskvtuje

pnvdivý r vcrný'

obľaz ÍinanČnej situácie Spolďnosti k 3l. decembru 2020 a vj'sledku jcj hospodeĺrrenia za rok
končiaci sa k uledenemu dátumu podľa záliona č..t]li20o2 Z.z. t>účtovníctve vznenĺ
neskorŠích preĺlpisov (ďalej len ..zákon o účtorníctve--).

Ziĺklad pre názoľ
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audĺtorských štandar,dov (lnternational Standards
on Auditing. ISA). NaŠa zoĺlpovednost' poĺtľa týchto Štandardov je uvedená v odseku
Zodpovednost' auditora za audit účtovnej ávierky. od Spoločnosti sme neávislí podľa
ustanovení zákona č. 423,'3015 o ŠEtutárnom audite a o zrnene a doplnení zákona č. 43ll2o02
Z. z. o účtovníctve v menĺ neskorŠích predpisov (ďalej len .;rákon o ŠErutáľnom audite*)
týkajúcich sa etiky. vrátane Etického kódexu audĺtora relevantných pre ruiŠ audit účtovnej
ávierky a splnili sme aj ostatné poäadavky ýchto ustanovení ľý'kajúcich sa etiky. Sme
prcsvedČení' Že auditorské dôkazr'. ktorc sme získali. poskytujú doitatďný'a vhďný rÄklad
prc ruĺš názor.

lná skutt'lčnosť

lno_zorĺu;9me n& pozrrĺĺmku v článku ll. ods. l k účtovnej ávieľke. v ktorcj sa uváĺlza, Že
Spolďnosť mážsla všaky potencionálne dopady covlD_ 19 na ich poĺtnikatcľské aktivity
a pokľačuje v ľealiáciiosvedčených optrení vo všctkých uvedeĺrýcň obbstiach aj v ľoku
202l s tj'm. Že v prípade potľeby prijme ďalŠie smerujúce k zacňovaniu ochrany zdravia
zamestnancov a plnenia zimerov stanovených v podnikateľskom pláne spoločnosti.
NáŠ ruĺzor nie je z tohto dôvďu modifikovaný.

Kľúčove záleŽitoĺi audiru
Kľučove zĺleŽitosti auditu sú záleätosti. ktore sú podľa nášho odborneho posúdenia v nafum
audite úČtovnej ávĺerk''- za beŽné obdobie najávaŽnejŠie. Týmito záäzitosťami sme sa
zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej ávierky ako celku a pri tbrmulovanĺ nášho názoru na
ňu. ale neposkyrujeme na ne saÍnostalný názor.



( )ce neni e dl hodo hé ho.fi nančné ho maj et ku

Pozri čl. ll ' In|itmácie oprýarŕch postupoch aČl. tll. pĺs' a) Dlhĺx*lh.y| nwietok v poznámkach
k individurĺlnej účtovnej závierke.

Podielove cenné papiere a podiely
v dcerskych účtowj.ch jednotkách sú
ocenené metódou vlastného imania podla
hospodárskych výsledkov tejto spolďnosti.
v-vkázarrých v účtovnej ávierke.
Precenenie finančných investícií metódou
vlastneho imania a súvisiace úpľavy
ocenenia môfu byť subjektĺvne. Toto
tvrdenie je zrrásobene. keď sa tľh spotieha na
ocenenĺa zalobné na mďeloch alebo
situáciách s nízkou likviditou alebo
obmedzcnou možnosťou získať ceny
z funkčného trhu.
Z dôvodu dÔleätosti finančneho majetku
a súvisiacej neistot1' odhadu ide o kľúčovú
áleätosť auditu.

V1'hodnotili sme nastavenie a otestovali
efektĺvnost' interných kontrol r'ľámci
oceňor'ania údajov a overor'ania cien.
V;ĺkonali sme dostatočné postupy
v oblastiach r1'sokého rizika a odhadov.
Nďe postup}' sa zamerali na porornanie
usudkov spolďnosti na trh a na neávislé
ocenenie.
Aby sme mohli vyhodnotiť spnĺvnoď
ocenenia dlhodobeho finančného majetku
otestovali sme hlavné vsrupy. prcdpoklady
a modely použité pri ocenenĺ. pričom sme
nďe výsledky porowali s ocenenĺm
Spolďnosti.
Zamerali sme sa na to. či zvercjnenia
Spolďnosti v nĺĺnci účtovnej ávierky vo
vďahu k oceneniu dlhodobeho ĺinančného
majetku sú v súlade s účtovnými
poändavkami Zákona o účtovnĺcn'e.

Vyhodnotili sme nastavenie a otestovali
efektívnosť interných kontrol v rámci
hodnotenia zrríŽenia hodnotv.
Vykonali sme dostatďné postupy pri
testovani v oblastiach návňu a prevádzkovej
efektívnosti kľúčovy'ch kontľolných
posĺupov, kĺore zaviedol manaänent
Spoločnosti.
Aby sme mohli vyhodnotiť správnoď
tĺýpoČtu oprarmých poloäek k pohľadávkam'
testovanie zahľňalo kontroly r'súvislosti so
zostavením zoanaÍnu pohľadĺivok a jeho
kontrolu' metódy stanovenia lyšky
opravných poloäek. pľevieĺku
a schvaľovanie lýsledkov hoórotenia
znĺŽenia hodnotv pohľadávok zo strany
vedenia Spoločnosti. Otestovali sme hlavné
vstupy, predpoklady a mďely pouŽité pri
ocenení. pričom sme naŠe .úsledky porovnali
s ocenenĺm Spoločnoĺi.

Opravné položfo k pohľadĺi,vkan

Pozri Čl. ll _ Infonruicie o prijatÚch posttryh a čl' lll. pĺsm. p) Vwoj oprĺnnej poloŽfo.k pohldóvkgn
v poanámkash k individuáJnej účtovnej závierke.

opravné poloŽky kpohľadavkam je
subjektívna oblast' z dôvďu vysokej úĺovne
usudku manaänentu pri ich určovani.
ldentifikácia ďlďnotenia a stanovenia
realizovateľnej hodĺrotv sú vo svojej podstate
neisté proceqv obsahujúce rôzne predpoklady
a faktory. vrátane finančnej sittrácie
obchodného paľtnera a ďakávaných
budtlcich peňaärých tokov. PouŽitie rôiĺrych
occtlovacĺch techník a predpokldov môŽe
vy'ĺstiť do značne odliŠných odhadov
opravných poloäck.
Z dôvďu dôležitosti pohľadávok
a súvisiacej neistot-v ďhadu ide o kľúčovú
áleätost'auditu.



' Zamerali sme sa na to. či zverejnenia
l Spoločnosti v rámci účtovnej ávierky vo
l'a'ahu k oceneniu pohľadávok sú v súlade

l s úČtovnými poäadavkami ZÄkona
l o účtor'nícwe.

orgĺĺn je zodpovedný- za zostavenie tejto účtomej ávierky tak. aby poskytovala
prar'divj.a \'ern!' obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interne kontroly. ktoré povaŽuje za
potrebné na u'ostavenie účtovnej ávierky. ktorá neobsahuje lýznamne nespnĺvnosti. čĺ už v
dôsledku podvďu alebo chyby
Pri zostavovaní účtovnej "ávierky je Štatutrĺľny orgiĺn zodpovedný za zhďnotenie schopnosti
Spolďnosti nepretľžite pokračovať vo svojej čiruiosti. za opĺsanie skutoČností ľyr4,ĺcĺ"n 

'anepretrŽitého pokračovania r'činnoĺi. ak je to potrcbné. a za pouŽitie iredpopaduneprcržitého pokračovania v činnoĺi vúčtovnĺctré. iu'ze by mal vúmysle'spolocnost'
zlikvidovať alebo ulĺončit' jej činnoď. ďebo by nemal inú realistickú moŽnosi'neŽ tak urobiť'

NaŠou zodpovednost'ou je zĺskat'primerľré uistenie. či účtovná ávierka ako celok neobsahuje
vj'mamné nesprávnosti. či uŽ v dôstedku podvodu alebo chyby. a lydď správu audÍtora'
vnitane názoru. Primerané uistenie je uistenie rysokého 

'rupĺ". 
a]e n\eje zirukou tobo, Žc

audit vykonaný podľa.medzinárodných audĺtorských Štanäardov vzay: ooľlali iy-u"'e
nespľávnosti. ak take existujú. Nespróvnosti môŽu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby
aza-ýulamne sa povaŽujúvtedy, ak by sa dalo odôvďnene ďakávat:, Žejednotlivo alebo
v súhme by mohli ovplyvniť ekonomicke rozhodnutia pouävateľov. uskutoč-nené na áklade
tejto účtovnej ávierk1'.

V rámci auditu uskutďneného podľa rnedzinarodných audĺtorských štandardov' počas celého
auditu uplatňujeme odborný usudok a zachovávame proľesionálny skepticizrrrus. okľem toho:

IdentiÍikujeme a posudzujeme rizilĺá výzľlamnej nesprávnosti účtovnej ávierky. či uŽv dôsledku podvodu'al'e*.._n'o', navrhujeme a uskutďňuj.me auáíto.ské postupy
reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy' ktoŕ su dostatďné a'vhodŕ
na poskytrrutie aĺkladu pre fuiš ĺlázor. Riziko neodhalinia významnej nesprávnostĺ v
dô;ledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dósledku chyuy. pľetoĹ poďvod môä
zi!'iňať njnú dohodu falšovanie. úmyselné vynechanie. nópo"äi"é lyhláscnie alebo
obídenie intemej kontľoly.
obozĺramujeme sa s internými kontrolami rclevanmý.mi pre audĺt' aby sme mohli
navňnút'audítorské postupy vhďné za daných okolností, ale ĺe za účelom vyjadľenia
názoru na efektívnost' i nterných kontrol Spo ločnosti.
Hodnotĺme vhodnosť pouŽiých učtovnj'ch zásad a účtovných metód a primeranoď
účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informĺícii. uskutďneĺré Štarutámym
orgánom.
Robĺme áver o tom, či Šututrĺrny orgán vhodne v tŕtovnĺctve pouäva predpoklad
nepľetržitého pokračovania v činnosti a na áklade áskaných audítorských aóu-'
3u"l 9 

tom. čiexistuje výanamnĺ neistota v súvislosti s udalost'ami alebo ókolnosťami.
kto5 by mohli vj'znamne spochybniť schopnosť Spolďnosti nepretŕite pokračovať
v činnosti. Ak dospejeme k áveru Že výzÍ'arnÍ'á neistota exlsnlje, snre povinní
upozornit'v našej spnĺve audĺtora na súvisiace informácie uvedené v rĺctovnej ávieľke
alebo. ak sú tieto informĺĺcie nedostalďné. modifikovať ná.š názor. xaL zĺvery

o

a

a
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vycľufulzajú z audítorský'ch dôkazov získaných du ĺlátumu l1.'druria naŠej sprár1
auďtora. Buduce udalosti alebo okolnosti vŠak mÔŽu spôsobiť. že Spolďnosť prestane
pokračovať v nepretrŽitej činnoĺi.

o Hďnotíme celkovú prezentáciu' šľuktúru a obsah úČtovnej ár ierk1, r'rátane infbrmácií
v nej uvedcných' ako aj to. či účtovná zál'ierka zach1tára uskutočnené tľansakcie
a udalosti sposobom. kto4ĺ'vedie k ich vernému zobrazeniu'

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem ineho o plánovanom rozsahu
a harmonograme auditu a o l".ý'anamný'ch zisteniach auditu. vľátane vŠetkých vy'znamných
ndostatkov intemej kontroly, ktore pďas nášho auditu zistíme.

osobám poveleným spravovaním tieŽ posk-vfujeme v1hlásenie o tom. že sme splnili prísluŠne
poäadavky týkajúce sa ngávislosti, a komunikujeme s nimi o vŠ*kých vďahoch a iný'ch
skutočĺrostiach. pri ktoých sa moälo opodstatnene domnievať. že majú vplyv na nďu
neávislosť. ako aj o prĺpadných súvisiacich ochranných opatreniach. Zo skutďnosti
komunikovaných osobám povercným spravovanim určíme tie. ktore mali najväčŠĺ týanam pri
audite účtovnej ávierky beŽného oMobia a preto sú kľúčoqÝmi zäeŽitosťami auditu.

Tieto záleätosti opíŠeme v naŠej správe audĺtora ak zákon alebo iný právny predpis ich
aerejnenie nevylučuje. alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhďneme, Že
určitá zileät'osť by sa v našej spnĺve uviesť nemala. prťtoŽe moŽno odÔvodnene ďakávať. Že
nepľiazľrivé dôsledky jej uvedenia by prcvriŽili nad veĺejným prospechom z jej uvedenia.

Ďalsie požiadnfu na obsah spráwy audítora v zmysle Noriaclenia Európskeho parlumenlu a
Rady (EU) č.537i20I1 zo 16. apríIa 20t1 o osobitných požiuĺlavkách ýkajúcich sa
š t at u t ár ne ful auJ i ĺu s ubj e kĺ ov v er ej né ho záuj m u

Vvmenovanie a schválenie audítora
Za štatutárneho auditora sme boli vymenovaní Šuruuĺmym orgánom spolďnostidňa 4.ó.2020
na zĺklade náŠho schváJenia valným ďlromaŽdenĺm spoločnosti. Celkové neprerušené oMobie
našcj ákazky. vrátane preicháĺtzajúcich obnovení zókazky a naŠich opätovných vymenovanĺ
za štaruuirnych audítorov. predstawje l3 rokov'

Korzistentnoď s dodĺočnou sgrávou ore VÝbor pre audit
NáŠ názor audĺtora vyjadrený v tejto správeje konzistentný so správou }ypracovanou pre Výbor
pľe audit spolďnosti. ktoru sme vydali v ten isty'deň ako je dátum lydania tejto správy.

Ncaudítorské sluŽbv
Neboli poskytovane zakázané neaudĺtorské sluŽby uvedene v čtánku 5 ĺxts. l Nariadenia
Euĺópskeho parlamentu s Rady (Et'l c. 537naÁzo ló. apľíla 2014 o osobitných poäadavkách
ľj'kajucich sa Štatutárneho auditu subjektov verejného áujmu a pri výkone auditu sme zostali
neávisli ď spolďnosti.

Soráva k iďormáciám. ktore sa uvádzaiú vo výročnej spnĺve

Šututĺmy orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo qŕročnej spľáve. zostavenej podľa
poäadaviek ákona o účĺovnĺcwe. Náš v.vŠšie uvedenj' názor na účtowú ávieľku sa
nerzťďluje na iné informácie vo výľočnej spľáve.

V súvislosti s auditom účtornej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s
inforĺnriciami uvedenými vo výročnej spnive a posúdenie. či tieto informácie nie sú vo



rýznamnom nesúlade s auditovanou účtovnou ár'ierkou alebo naŠimi poznatkami, ktorc sme
získali pďas auditu učtovnej zivierky. alebo sa inak zdajú byť vj.znamne nesprávnc.

Posúdili sme. či lĺýrďná správa Spolďnosti obsahuje infornrácie. ktoých uvedenie ryŽaduje
zĺkon o účtovníctve.

Na zĺ'k'lade pnĺc vy-konaných poČas auditu úČtovnej ávierky. podľa ruiŠho ruizoru:
_ informácie uvedené r'o ýľočnej správe zostavenei za rok 2020 sú v sulade s účtovnou
zivierkou za daný rok'

_ výrďruĺ správa obsa}ruje informácie pďľa zikona o úČtovnícľe.
okľem toho, n8 zĺklade našich ponatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej' ktoľe sme dskali
pďas auditu účtovnej ávierky'. sme povinní uviesť' či sme zistili výaramné nespľávnosti vo
vyročnej správe. ktoru sme oMľžali prcd dátumom lydania tejto spľávy ardĺtora V tejto
súvislosti neexistujú zistenia' ktorc by sme mali uviesť.

Bratislava 3. máj 202l' 1r.
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Ing. Pctcľ Kováčĺk
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č'' 475
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IDENTtFmlČľÉ ÚnaĺB

obchodné meno:

Sídlo:

Deň zápisu spoločnosti:

Zápis v obchodnom registri:

CHEMOLAK a.s.

Toviárenská 7,9l9 04 Smolenice

1.5.1992

16.651 tis. EUR

31 411 851

obchodný register okresného súdu v Trnave,
oddiel: Sa, vložka č,.67n

Základné imanie spoločnosti :

Identifikačné číslo spoločnosti :

Daňové identifikačné číslo: 202039r472

Daňové identifikačné číslo pre DPH: sK2020391472

Hlavný predmet činnosti CHEMOLAK a.s.

o výroba farieb, lakov, tmelov' fermeže, náterových látok, leštiacich prostriedkov,
impregnačných prostriedkov, výroba pomocných prostriedkov, elektroforéznych náterových
látok, elektroizolačných lakov' nástĺekových hmôt nabáze organiclcých spojív a organických
plniďel

o velkoobchod a mďoobchod s farbami, lakmi, tmelmi, fermežou, náterovými látkami,
leštiacimi prostriedkami, impregnačnými prostriedkami, elektroforéznymi náterovými látkami,
elektroizolačnými lakmi, nástrekovými hmotami nabáze organických spojív a plniďel

o poskytovanie servisných služieb súvisiacich s výrobou a ďstribúciou výrobkov spoločnosti
o službové využívanie strojnotechnologichých a laboratórnych zaiadení a dopravných

mechanizmov spoločnosti
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ŠľĺľuľÁnNE, KoNTRoLľÉ ĺ vÝroľľÉ oncÁľy spor,oČNosTĺ

PREDSTAVENSTVO

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Černický
podpredseda predstavenstva

Ing. Ivan Bednáľ
člen predstavenstva

DoZoRNÁ RADA

Ing. Jozef šnegoň
predseda dozornej rady

JUDr. Vďéria Nídelová
členka dozornej rady

Miľoslav Pavlík
člen dozornej rady do 03.06.2020

Alena Skreková
členka dozomej rady od 04.06.2020

VEDENIE sPoLočNosTI

Ing. Roman Šustek
generiálny riaďtel'

Ing. Tomlíš černický
výkonný riaďtel'

Ing. Ivan Bednáľ
obchodný riaďteľ do 3l.o7 .2020

Ing. Vladimír Hacaj
finančný riaďteľ do 3l.07.202o

Ing. Ľuboš obeľt
riaditel'pre výľobu spojív do 3I.o7 '2020

Ing. Renáta Hoblíková
riaditelka pre výrobu farieb do 31'.07.2020

3



spnÁvĺ o PoDNIKATBĽSKEJ čIľľosTI sPoločľosľI A sTAvE
MAJETKU

Ekonomiclcý rast Slovenska sa v roku 2020 spomalil, hrubý domáci produkt v bežných cenách
poklesol o 5,2vo v porovnaní s rokom 2019' Index priemyselnej produkcie zaznamenal pokles o9,I?o
acelkové tňby v národnom hospoďárstve poklesli o7,l7o. Miera evidovanej nezamestnanosti snípla
z 5,07o v roku 2019 na 6,8Vo v roku 2020.

Hospodárske výsledky spoločnosti CHEMOLAK a. s. sa v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019
ýrazne zlepšili. V súvislosti s celosvetovou situáciou pandémie covlD-lg a uzatviíraním ekonomík
zaznalnena|a spoločnosť pokles tr:Žieb za vlastné výľobky, tovar a služby o -l3,57o v poľovnaní
s rokom 20L9 a dosiďrla hodnotu 23 lz4,0 tis. EUR. Napriek tomu spoločnosť vykázďa medziročne
lepší hospodársky výsledok po zdanení, pričom dosiahla zisk 276,2 tis. EUR, čím vymazala stratu
z roku 2019,l*orá predstavovala 267,6 tis. EUR. Podstatné zlepšenie nastalo taktieŽ pri ukazovateli
EBITDA, keď hodnota ukazovatel'a sa medziročne zlepšila oviac ako 54?o zhodnoty 1 188,5 tis.
EUR na hodnotu I 832,4 tis. EUR.
Spoločnosť zaznamenala významný výpadok ĺ:Žieb z predaja vlastných výrobkov a tovaru v hodnote
3 510,7 tis. EUR spôsobený predovšetkým ukončením kontraktu na výrobu nenasýtených
polyesterorrých živíc k 31'8.2020. Výpadok v uvedenom segmente spoločnosť čiastočne nahĺadila
novým projektom, ktoý mal však odložený nábeh z dôvodu koronakrízy azákazv cestovať do
zahraničia. Kontrakt bol však uzatvorený a pilotné dodávky boli zreďizované v decembri 2020. Ďďší
pokles träeb bol zaznarnenaÍ|ý v oblasti priemyselných zákaznkov vzhľadom k obmedzeniam
coVID-lg. Naopak, v oblasti retailových zíkaznkov zaznamenala spoločnosť nárast predaja, čo bolo
dôsledkom zvýšeného dopytu po dekoračných náterových hmotách.
Napriek iložitej situácii uvieďa spoločnosť na trh opäť niekol'lco noviniek, pričom sa sústredila na
ekologické a prírodne orientované produkty. Úplne nový brand ,Malebnď' predstavuje
vodourieďteľnú šiĺokospektrá]ne použitelhú farbu s ýbornými vlastnosťami v prilhavosti na rôzne
druhy povrcľrov. Ďĺsĺmĺ novinkami boli produkty zrada Drevolux, ktorý bol rozšírený o hrubowswú
lazúru vo vodourieditelhej aj rozpúšťaďovej variante. Nemenej dôležiým produktom v oblasti
noviniek bol produkt DEZIN, ktoý predstawje dezinfenciu na powchy a ruky, ako promptná reakcia
spoločnosti na vzniknutú situáciu a celospoločenskú požiadavku po dezinfekčných produktoch.
Investície spoločnosti smerovali v roku 2020 predovšetlcým do oblasti mixačných zaiadení,
modernizácie výrobných a baliacich procesov, potrubných rozvodov, laboratórnej techniky a filtračnej
techniky. Celkovo sa v roku 2020 pretnvestovalo 669 tis. EUR.
Spoločnosť i v roku 2020 s vel'kou dôslednosťou zabezpečovďa plnenie enviĺonmentálnych predpisov
a nariadení. V súvislosti s celosvetovou pandémiou COVID - 19 spoločnosť od začiatku koronakízy
venovďa maximálnu starostlivosť o ochranu zdravia zamestnancov a prijímďa prísne opatrenia.
Mimoriadne valné zhĺomaždenie spoločnosti, konané dňa z8.l.202l rozhoďo o skončení
obchodovania so všetkými zaknihovanými akciami spoločnosti crmMoLAK a.s., v počte 501 620
kusov akcií. Burza cenných papierov dňa 20.4.2o21 oznámi|a spoločnosti, že s účinnosťou od
2I.04.202l rozhodla o skončení obchodovania s akciami emitenta CIIEMOLAK a.s.
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PREDAJ A NÁKUP

PREDAJ

Celkový predaj vlastných výrobkov a tovaru spoločnosti CHEMOLAK a. s. v roku 2020 dosiahol
hodnotu 22 479'5 tis. EUR a bol nižší o 13,5 vo oproti roku 2019.
Konkurenčný boj sa prejavoval vo všetlcých segmentoch výroby apredaja. Najvýraznejšie sa
premietol do výroby polotovarov, ku ktoým sa radí hlavne produkcia Živíc adodávok pre vel'kých
priemyselných odberatelbv' Zmena obchodnej stratégie apretrvávajúca pandémia CoVID-l9 viedli
zahraničného obchodného partlrera v priebehu roka k ukončeniu projelau zákazkovej výroby
nenasýtených polyesterových Živíc a vyvolala okamžitú reakciu spoločnosti o zabezpečenie
náhĺadného plnenia. VšesÚanný dôraz bol naďalej kladený na rast efektivity a ziskovosti spoločnosti.
V oblasti dekoratívneho segmentu sa prejavil medziročný nárast predaja o 4vo, pričom vo vlastných
podnikových skladoch apredajniach bol nárast rovnako vo výške 4,4 7o. Ana|ýza efelĺtivity
distribučných nákladov viedla spoločnosť k rozhodnutiu uzavrieť podnikovú predajňu v meste
Prievidza a posilniť podporu predaja cez zmluvných odberatelbv v danom regióne. V roku 2020
spoločnosť pokĺačovala v strategickom riešení podpory mďého a stredného priemyslu. Mastnú
predajnú sieť spoločnosti worilo 14 podnikových predajní a 3 predajné sklady' Produktivita vlastnej
predajnej siete bola naďďej sledovaná, spoločnosť slĺimala nové efelĺtívnejšie predajné cesty'
Druhým najdôležitejším predajným kanálom zostali priamo zásobovaní zmluvní odberatelia
nasledovaní vel'lcoobchodmi. Spoločnosť kládla dôraz na rozšiĺovanie siete značkových zmluvných
predajní, kĺoré boli povinné udržiavať vybraný sortiment výrobkov crmMoLAKu. V roku 2020
spoločnosť pokračovďa v spolupráci so všetlcými nadnárodnými reťazcarni prevádzkujúcimi svoju
činnosť na Slovensku, a to MERKURY MARKET sLovAKIA, oBI, HoRNBACH-Baumarkt SK
a BAUHAUS. Priame zásobovanie stále sa zvyšujúceho počtu klientov kláďo vysoké nároky na
organizáciu práce centrálnej expedície a koordináciu prepravných aktivít, s využívaním špedičných
služieb na báae kilogĺamoých cien. Zýšený dôraz spoločnosť kládla na aplikáciu elekroniclcých
obj ednávkových foriem.
Exportné aktivity spoločnosti predstavovali mix dodávok pre DtY segment, zákazkovíl výrobu
privátne značky adodávky pre priemyselný segment,výrazný poďel exportu tvorili alkydové,
akrylátové a nenasýtené polyesterových živíce. Najdôleätejší exportní partneri sa nachádzali
v Poľsku, Švajčiarsku, Maďarsku, Nemecku, Rakisku, Srbsku, Ukrajine a Litve, pričom pokračovďi
marketingové aktivity pri hľadaní noých Hientov v perspektívnych teritóriách. Yýrazný cenový
konkurenčný boj aukončenie spolupráce so švajčiarskym partnerom boli hlavné dôvďy
medziĺočného poklesu exportu o 23,8 ?o .

Priemyselný segment v roku 2020 polaačoval v špeciďizovaných dodávkach náteroých látok na
protikoróznu ochranu ocel'ových konštrukcií, nátery železĺĺčných voziďel a iné sofistikované
priemyselné náterové systémy. Spoločnosť venovala zvýšenú pozornosť dodávkam pre odberatelbv
strednej veltosti. CHEMOLAK a. s. bol úspešný vo viaceých dlhodobých tendroch, ktoré dopĺňaĽ
tendre realizované cez EKS. Napriek uvedenému, konkurenčný boj viedol k prerozdeleniu realizácie
dôležitých projektov a priemyselné dodávky zaznanenah v roku 2020 pokles o 25,4 ?o.
obchodné aktivity v Českej Republike spoločnosť realizovala prostredníctvom dcérskej spoločnosti
crmMoLAK TRADE, spol. s r. o.' v streďskách Liberec, olomouc a České Budéjovice. streďská
zastrešovali aktivity v oblasti HOBBY, stále rastúcom priemyselnom sektore, ako aj v nadnárodnej
sieti BAUMAX-MERKURY' Medziročný pokles Ežieb dcérskej spoločnosti zpredaja predstavoval
l,4vo, na ktoľý vplývali hlavne protipandemické opatrenia'

v EUR 20t9 2020
Slovenská republika 12099 678 rt 905 567

Ceská republika 2265 3',70 2 176 895
ostatné krajiny rr 625 r29 8 396973
Spolu 25 990 177 22479 435
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Vroku 2020 bo|a dostupnosť acenová h]adina surovín aobďov ovplyvnená najmä globálnou
pandémiou coVID-lg. Vprípade surovín to znamenalo relatívne nízke ceny adobní dosfupnosť,
nakol'ko ponuka bola výrazne vyššia ako dopyt. Taktiež výrazný prepad cien ropy znamenal postupné
znížeĺie cien rozpúšťadiel abenzínov, sekundárne potom aj ostatných chemiclcých produktov'
V prípade obďov bola situácia odlišná. Nĺíhla zmena spotrebiteľského správania vytvorila dočasnú
nedostupnosť mnohých plechových aj plastových obďov. CHEMOLAK a.s. bol zasiahnuý uvedeným
negatívnym vývojom počas letných mesiacov ĺoka2020'

v tis. EUR
Rok Suroviny Obalv a etikety TMaND Obch. tovaľ Spolu
2020 9902 2258 398 219 12777

aa

VYROBA A INVESTICIE

vÝnoľĺ
CI{EMOLAK a.s. v roku 2020 vyrobil 9 425,4 ton výrobkov. Spoločnosť pokračovala
v optimalizácii nĺákladov a ýrobných činností na zĺíklade opatrení zaveÄených v roku 2019
v spolupráci s externou firmou.
V oblasti farieb spoločnosť pokračovala v zameraní Sa na segment malých priemyselných rrýrobcov
a väčší nástup na maďarslcý trh. Z dôvodu pandémie covlD-l9 spoločnosť nezulnaÍnenala ýrazný
nárast v uvedenom segmente.

Prehľad výroby podľa hlavných sortimentových skupín

2020 2019
výroba (t) cľo podtel výroba (t)l 7o ľ,odĺel

[arbv a lakv 3 918.8 41.6 3 %4sl 34.1
rieďďá 910.2 9.6 1 040.91 9.0
lepidlá 497,6 5,3 5e0.01 5,1
zlvlce 3 758.6 39.9 s 664.61 49.1
ostatné produkty 340,2 3,6 31s.01 2;1

SPOLU 9 425.4 100.00 11544,91 100,00
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INVEsTÍcIE

CrmMoLAK a. s. zreďizoval investície vo ýške 669 tis. EUR v nasledovných oblastiach

a) obchod:

- automatické tónovacie zariadenia, mixačné zriadenia
- automatickábrána
- skenery
- modernizácia chlaďaceho okruhu na expeďcii

b) výroba

- montáž automatického zapalbvania horákov
- montáž protiexplozívnych poistiek
- modernizácia filtrácie farieb
- dodávka a rr'ýroba mobilných čerpaďel
- rekonštrukcia a modernizácia vyhradených technických zaĺiadení
- dodávka a montáž UPS
- izolácie a modernizácia skladových zásobnflĺov
- nákup etiketovacích, tlačiaĺenslcých a olepovacích zaĺiadení
- elektroinštalácia dávkovania univerzálnych pást

c) výskumavývoj:

- sušiaca a vyhrievacia komora
- spektrofotometer
- modernizácia skladovaniažieravín a jedov

d) budovy

- rekonštrukcia prevádzkových priestorov
- montáň, bleskozvodov
- rekonštrukcia striech
- rekonštrukcia výťďrovej šachty

e) iďormačnétechnológie

- aktuďizácia a rozšírenie informačných systémov
- klimatizácia serverovne

0 energetika a ävotné prostredie

- rekonštrukcia potrubných rozvodov a mostov
- rekonštrukc ia rozv ádzačov a vodojemu
- lis na sudy
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MARKETING

NovÉ A lNovovĺ,ľÉ vÝnoľry
CHEMOLAK a' s. uviedol na mďospotrebiteľský dekoratívny trh v Slovenskej a Českej republike
v priebehu roka2020 nasledujúce nové produkty:

sl*Ó 
'W ru{EÍÓ{ wM ffi ?-' i

MALEBNÁ
Univerzálna akrylátová farba

Používa sa ako univerzálny vysoko kvalitný vrchný krycí náter na
drevené, kovové, plastové a minerĺílne podklady v exteriéri aj interiéri.
Vďaka špeciálnej, inovatívnej receptúĺe má vynikajúcu prilhavosť k
ľôznym typom podkladov ako sú napríklad nové ošetrené drevo, MDFS
dosky, nábytok, dvere, okná, obklady, zítbraďia, detské ihriská, lavičky,
ocel'ové a pozinkované konštrukcie ošetrené vhodným základným
náterom, hliník a meď, ploty a brány, mĺeže, preliezky, raďátory,
odkvapy a pod. Výrobkom je moŽné taktiež natierať vynetý betón (nie
poďahy), cementové a vlákno-cementové omietky, sadru, sadrokartón,
keramiku, obkladačky a terakotu. Rovnako sklenené predmety, papierové

&a.,ebnc

rNFBA
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tapety, kaĺón a plastové výrobky na báze PVC ďebo polystyrénu. Farba sa l'ďtko naniáša, ýchlo
zasychá, vytvára hladký, pružný a odolný film so saténovým leskom. Farba je ekologická, nezapácha,
má jemnú vôňu a je vhodná aj na nátery detského nábytku a hračiek - spĺĺa norÍnu EN 7l-3. Náter je
svetlostĺíly - nežltne, má výbornú odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu,
mechanickému namiíhaniu, náhlym zmenám teploty, dlhodobo odoláva teplotám až do 90 oC. Je preto
vhodná aj na raďátory a teplovodné potrubia.

MALEBNÁ PERLEŤ
Univeľálny akľylátový tak

Používa sa ako dekoratívny vrchný perleťový náter na drevené, kovové
a minerálne podklady v exteriéri aj interiéri. Lak sa l'ahko aplikuje,
rýchlo zasychá, vytvára hladký, pružný a odolný Íilm s efelĺÍným
perleťovým vzhl'adom. Lak je možné používať ako samostatný vrchný
náter alebo ako efektný vrchný náter predmetov natreých krycou farbou
MALEBNÁ. Lak je eŕologicŕý, nezipácha,má jemnúvôĺuä;e vhodný
na nátery detského nábytku a hračiek - spĺňa noÍInu EN 71-3. Náter má
výbornú odolnosť voči poveternostným vplyvom, náhlym zmenám
teploty, ďhodobo odoláva teplotám do 90 "C a má vynikajúcu
priľnavosť k rôznym typom podkladov ako sú nové ošetrené drevo,

MDFS dosky, nábytok, dvere, okná, obklady, zŕtbrad|ia, detské ihĺiská, lavičky, oceľové a
pozinkované konštrukcie ošetrené vhodným zrákladným náterom, hliník a meď, ploty a brány, mĺeže,
preliezky, raďátory, odkvapy a pod. Výrobkom je možné taktiež natierať vynetý betón (nie podlahy),
cementové a vlákno cementové omietky, sadru, sadrokartón, keramiku, obkladačky a terakotu. Taktiež
sklenené predmety, papierové tapety, kartón a plastové výrobky nabáze PVC alebo polystyrénu.
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.-ji:.-r DREVOLUX DECOR +
pľémiová olejová hľubovrstvá lazúra s pľídavkom vosku

Je vysoko kvalitná olejová tixotropná rozpúšťadlová |azúra na drevo so
zvýšenou poveternostnou odolnosťou, ktorá je dosiahnutá použitím
špeciálneho polyesterového spojiva s prídavkom voskov. Náterje chránený
pred pôsobením húb a rias aktívnou ochranou 'Lazlxa sa používa na úpravu
dreva v interiéri aj v exteriéri. Je vhodná na nové aj renovačné nátery
rôznych drevených konštrukcií a stavebných dielov ako sú chaty, verandy,
pergoly, ploty, podhľady, obklady, okná, dvere, lavice, poličky, stoly,
drevený nábytok a podobne' Drevolux Decor Plus je bezfarebná laz(lra,
ktorá v kombinácii s tenkovrstvou lazurou Drevolux Decor tvorí ideálnu a

dlhotrvajúcu ochranu dreva. Bezfarebná lazura zachováva farebný odtieň podkladového náteru,
nestmavuje ho, iba zvýrazrujeho živosť a vytvorí saténový lesk.

{FiÉ-á;EllJ*;iĹ.É'
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DREVOLUX

DECOR +

*^*,*
DREVOLUX'

DREVOLTIX AQUA DECOR +
hrubovľstvá vodou ľieditel'ná olejová lazúľa s voskonr

Je vysoko kvďitná olejová tixotropná bezfarebná vodou riediteľná |azúrana
drevo so zvýšenou povetemostnou odolnosťou a s prídavkom vosku. Lazúra
sa používa na povrchovri úpravu dreva v interiéri aj v exteriéri. Je vhodná na
nové aj renovačné nátery rôznych drevených konštrukcií a stavebných
dielov. DREVOLUX AQUA DECOR PLUS zachováva farebný odtieň
podkladovej tenkovrstvej lazúry, nestmaví ho, iba zvýrazní jeho živosť.
Lazíra účinne chĺáni drevo pred starnutím, odďal'uje následky pôsobenia
vlhkosti, UV žiarenia a poveternostných vplyvov. Zachovátva prirodzenú
štruktúru dreva a zýrazítuje jeho kresbu.

DEZIN deziďekčné prípravky
V rámci opaEení na zamedzenie šírenia globálnej pandémie koronavírusu COVID 19 spoločnosť
operatívne zača|a s produkciou deziďekčných prípravkov pod obchodnou značkou DEZIN na ruky
aDEZIN na povrchy vrôznych bďeniach. Výrobky spoločnosť dodávala do obchodných
nadnárodných sietĹ k zmluvným odberatelbm a do vlastných podnikových predajní. Taktiež
spoločnosť uskutočnila rôzne výhodné ponuky pre školy, obce, mestá a pod. Cez letné mesiace
spoločnosť začala s produkciou DEZINu na ruky v praktickom 100 ml balení.
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PODPORA PREDAJA
V priebehu roka 2020 CffiMOLAK a. s. uskutočnil okĺem pravidelných predajno - podporných
činností (zabezpečenie vzorkovníc, letákov, katďógov a pod.) aj nasledovné projekty:

Reklama a inzercia v celoslovenských méďách
V roku 2020 CHEMOLAK a.s. inzeroval v osvedčených odborných, stavebných a hobby časopisoch:
Spektra, Urob si sám, Rodinný dom, Stavebníctvo a bývanie, Záhrada, Pekné bývanie, Barvy Profi
a v mnohých ďalších. okrem tradičnej inzercie, PR článkov spoločnosť ponúkla čitatel'om aj mnohé
DIY návody pre skĺášlenie a údržbu domova v časopisoch ďe aj v online priestore.

äI:;l;"-};
': r'J
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V letných mesiacoch spoločnosť inzerovďa a sponzorovala reklamnými spotmi na TV JoJ relácie
Nová záhrada a Nové bývanie, kde bol uvedený nový nadčasový a moderný vizlál' k farbe Mďebná.

okrem tradičnej a dlhodobej komunikácie na Facebooku, príp. prosftedníctvom PPC reklamy cez
Google kanály spoločnosť pokĺačovďa naďalej na elektronickej bannerovej reklame cez stránky
eshopu E-farby, na stránkach Modrá strecha, Urob si sám a pod.
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Vjanuári CHEMOLAK a. s' ako generálny partner Cechu mďiaĺov zorganizovď pre členov cechu
stretnutie a produktové školenie, ktoré bolo spojené s prezentáciou výrobných priestorov spoločnosti.

V súvislosti s uvedením nových produktov na trh v mesiaci marec 2020 spoločnosť zorganizovďa pre
obchodných partnerov školenie na západnom Slovensku zamerarlé na oboznámenie s technickými,
úžitkovými vlastnosťami noých produktov a ich následnej aplikácie'

}r-
V rrámci skvalitňovania ponúkaných služieb a optimďizácie sortimenfu spoločnosť aealizovala
v prvom polroku kvďitatívny prieskum trhu, ktorý bude slúžiť v najbližšom období k tvorbe
marketingovej a produktovej stratégie spoločnosti.

l(to kupť. f.Íbý?
Y*)tbrql'b-.ru bllsĺáýedsfu
*č!Ŕ uŔBr *b.'. &.@bEle lÉ.fu 

' 
dó@Ŕffihfffi

599ó ;ŕ\.-;:l=ľQ

'J 1,,'.. e4'=p

he kompletnú produktovú radu DREvoLux spoločnosť uvieďa do užívania zaujímavo riešený
predajný stojan s prakticlcým vzorkovníkom odtieňov, ktorý sa využíva na vlastných predajniach
spoločnosti a predajniach obchodných partnerov aj v nadnárodných sieťach.

f}Ôy 2o2o
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od aprfla do septembra spoločnosť uskutočnila podporu
apropagáciu mesačných cenorrých akcií na výrobky
v regiónoch s podnikovými predajňami CIIEMoLAK a.s.

Počas roka spoločnosť aktívne apravidelne vyuŽívala
zasielanie informácií o novinkách a akciách v našej
spoločnosti smerom k odberatelbm formou diĺect - mailingu.

V rámci skvalitňovania služieb zäkaznkom sa naďďej v
interiéroch resp. exteriéroch predajď pracovalo na zlepšovaní
ich vybavenia a vizuálnej komunikácie.

PR AKTIVITY A SPONZORING
V roku 2020 spoločnosť ctIEMoLAK a.s. naďalej
pôsobila ako generálny partner Cechu mďiarov Slovenska.
Pre členov apartnerov cechu sa počas roka uskutočnilo
menej akcií ako bolo tomu pred rokom nakolko z dôvodu
pandémie došlo k rušeniu naplánovaných spoločných
podujatí v rôznych sférach. Uskutočnilo sa iba sortimentné
školenie v Smoleniciach a neformálne letné stretnutie
členov cechu v Podhájskej'

ĺAtas^ ŕ:r
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a
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Farby
za výhodné
ceny -1 O9o
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Aj v roku 2020 pokačovala zo strany CI{EMOLAK a. s., podpora rôznych charitatívnych,
športových, kulĺírnych a spoločenslcých podujatí vecnou i finančnou formou nielen v regióne Malých
Karpát, ale po celom Slovensku. Zpríspevkov sa potešili rôzne občianske združenia, detské domovy,
nemocnice, školy' škôlky' akcie dobrovol'nfl<ov a pď. Na podporu rôznych akcií tohto zamerania
spoločnosť CI{EMOLAK venovala finančné prostriedky, vecné ceny a vlastné produkty.
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PRoJEKTY SPoLUFINANCoVANÉ BURÓPSKYM
sPoLočENsTvoM

CHEMOLAK a.s. realizoval v roku 2010 v rámci externej pomoci Europského spoločenstva
rea|izovať projekt zo schémy štátnej pomoci s názvom: ,fivýšeĺne konkurencieschopnosti
spoločnosti CrmMoLAK a.s. zavedením nových inovatívnych technológií". operačný program:
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Tento projekt bol úspešne dokončený aposledná piata monitorovacia správa bola spracovaná
aodoslaná do agentúry SIEA dňa 9.12.2016. Všetky dokumenty týkajúce sa projektu sme vroku
2020 uchovávali vspisovni spoločnosti spovinnosťou ich uchovávať do 31.8.2020. Vroku 2020
spoločnosť CHEMOLAK a.s' nerealizovďa žiadne nové projekty financované z gĺantov EU.

ĽtJDsKÉ zDRoJE

RIADEME ĽUDsKÝcH ZDRoJov

CHEMOLAK a.s. k3l.I2.2020 zamestnávala spolu 229 Zamestnancov' Z celkového počtu
Zamestnancov bolo 166 robohíckych profesií a 63 technických zamestnancov. Podiel äen
predstavoval 45,27o. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v spoločnosti k3I.I2.20z0 dosiahol
230 zamestnancov.

vzDELÁvANIE zAMEsTNANcov A socHLNA oBLAsŤ

Spoločnosť zabezpečovala vzde|árvaĺĺe Zamestnancov v súlade s jej potrebami a v súlade
s poäadavkami jednotlivých útvarov spoločnosti. Vzdelávacie aktivity boli zamerané predovšetkým
na odborné vzdelávanie, ktorého potreba vyplynula zprávnych noriem zameraných na udräavanie
a rozvoj odborných znďostí. Vzhlädom na pandémiu covlD-l9 boli vzdelávacie aktivity v roku 2020
obmedzené a boli zabezpečované novými formami, predovšetkým webinármi.
V roku 2020bo|i na vzdelávanie vynaložené finančné prostriedky vo ýške 15,1 tis. EUR, z toho na
jazykovú výučbu bolo vynďoŽených 0,7 tis. EUR. Jazyková výučba bola od marca 2020 prerušená
z dôvodu pandemických opatrení.
CHEMOLAK a. s. nadäej poskytoval svojim Zamestnancom finančné a nefinančné benefity slúäace
k posilneniu stabilizácie a motivácie zamestnancov.
V rámci starostlivosti o zamestnancov zabezpeč,ovala spoločnosť pre svojich zamestnancov
stravovanie a celoročný bezp|atný pitný reäm.
Rok 2020 bol pľe CHEMOLAK a.s. zameraný predovšetlcým na ochranu zdravia zamestnancov
v súvislosti s celosvetovou pandémiou COVID -19. Firma vyúnula vlastný deziďekčný prostriedok
na dezinfekciu rúk a povrchov (DEZIN) a poskytla ho pre každého zamestnanca. Rovnako firma
permanentne prijímala interné protipandemické opatrenia azabezpečovala ich realizáciu.
Zamestnancom poskytovala ochĺanné jednorazové niška, neskôr respirátory.
CI{EMOLAK a.s. pokračoval v poskytovaní doplnkového dôchodkového poistenia s príspevkom
zamestnávateľa ako aj vprojekte skupinového úrazového poistenia zaÍÍrestnancov sfinančným
príspevkom zamestnávateľa. Spoločnosť poskytovala všethým zamestnancom možnosť nákupu tovaru
vo vlastnej predajnej sieti za výhodných podmienok.
Spoločnosť CI{EMOLAK a.s. v srflade s platnými pravidlami poskytovala svojim Zamestnancom
odmeny pri životných a pracovných jubileách a prispievala na stravovanie Zamestnancov.
Spoločnosť v rámci svojej personálnej politiky umožňovala svojim zamestnancom využiť možnosť
ubytovania vo vlastnom ubytovacom zariadení.
V oblasti zdravotnej starostlivosti v úzkej kooperácii so zdravotnou pracovnou službou spoločnosť
zabezpečovala pre zamestnancov lekársku starostlivosť vrozsahu vstupných apĺeventívnych
lekárskych prehliadok.
Dodržiavanie l'udslcých práv
CI{EMOLAK a.s. dodräavď l'udské práva, zásady rovnakého zaobchádzaĺĺa aj zákaz nelegálneho
zamestnávania.
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ŽrvoľľÉ pnosľREDIE

CHEMOLAK a.s. má zavedený a certifikovaný systém environmentálneho manažérstva podl'a nonny
EN Iso 14001: 2015. v roku 2020 bol vykonaný kontrolný audit spoločnosťou TW NORD Slovakia
s.r.o' Výsledky auďtu potwdili dodžiavanie zásad SEM v súlade s požiadavkami normy ISo 14001:
2015.
Spoločnosť je zapojená do dobrovol'nej aktivity podnikov chemického priemyslu Responsible Caĺe
zameranej na budovanie environmentiálne orientovaného spôsobu riadenia chemického priemyslu so
zameraním na znižovanie nepriaznivých environmentiálnych dopadov chemických výrob na životné
prostredie a zvyšovanie úrovne bezpečnosti práce a ochĺany zdravia zamestnancov spoločnosti.
Responsible Care je koordinované cEFIc- om a ZCHFP SR.
Bola vypracovaná projektová dokumentácia na projekt "Decentrďizácia vykurovania v CI{EMOLAK
a's." a bolo vydané stavebné povolenie na reďizáciu tohto projektu. V roku 2020 boli pĺeverované
možnosti financovania tohto projekfu .

hebiehala inžinierska činnosť na zabezpečerie reahzácie investičnej akcie na uzawetie, rekultiváciu
a monitorovanie skládky nebezpečných odpadov SMUTNÁ II. Na základe poŽiadaviek povol'ujúceho
orgĺánu sŽp toto zabezpeč,ené vypracovanie hodnotenia vplyvov tejto in;estičnej akcie na životné
prostredie - EIA a preďožené na posúdenie na MZP SR.
Bola ukončená likvidácia technologickej časti ptevádzky Staĺá várňa živíc, vyčistenie objektu
a zneškodnenie vzniknutých odpadov v rámci procesu zrušenia integrovaného povolenia na hito
prevádzku v súlade so zákonom oIPI(Z.
V oblasti ekologizácie výrobného sortimenfu boli aktivity podnikového výskumu zameranéhlavne na
znižovanie obsahu prchavých organických látok (voc) v rozpúšťadlových typoch náterových látok
a vývoj vodourieďtelhých typov náterových látok.
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FINANčľÉ nrĺoENIE

Súvaha v EUR 2020 2019
Spolu maietok 29 849 166 30 701 835
Neobežný maietok 16 5ZO 541 16 608 166
Dlhodobý nehmotný maietok 3 264 671 2949 314
Dlhodobý hmotný maietok 9 561 099 9 652395
Dlhodobý finančný maietok 3 694771 4 006 457
obežný maietok 13 228 580 t4 0t0 97r
Zásoby 6 r74 525 6340 t4r
Dlhodobé pohľaďávky 0 0
Krátkodobé pohl'adávky 6 s9l s99 7 423980
Krátkodobý finančný maietok 236 622 0
Finančné účty 225 834 246 850
Casové rozľšenie 100 045 82698
Spolu vlastné imanie azáv'azkv 29 849 166 30 701 835
Vlastné imanie 16734 656 16770 152
ZákJadné imanie 16 650734 16 650734
Kapitiálové fondy -4052741 -3 74r 055
Fondy zo zisku I 728 735 | 492 r13
Výsledok hospodárenia minulých rokov 2 r31 738 2636003
Nerozdelený zisk minulých rokov 3 694269 3 930 891
Neuhľadená strata minulých rokov -1, 562 53t -1 294 888
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie 276 r90 -267 643
Záv'azkv 12814 162 13 589 693
Rezervy 212240 139 689
Dlhodobé záv'ázky 917 203 904 106
Krátkodobé záv'azlcy 2583 482 3 884219
Bankové úvery a výpomocr 9 101 937 8 66t 679
Časové rozlíšenie 299 648 34Í 990
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YÝkaz ziskov a strát v EUR
2020 2019

Výnosy z hospodárskei činnosti spolu 28 494723 31 710 t6't
TrŽby z Dredaia tovaru 8297 966 8 100 839
Tržby z predaia vlastných r"ýrobkov t4 t8r 469 17 889 338
Tržby z predaia služieb 644 534 737 057
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -74 557 -192848
Aktivácia 4 585 497 4 807 860
Tržby z predaia ďhodobého maietku a materiálu 481 884 250343
ostatné výnosv z hospodárskei činnosti 377 930 lI7 578
Náklady na hospodĺírsku činnosť spolu 27 925 968 317721,65
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4705 772 4 896 603
Spotreba materiálu, energie a ostat' nesklad.
dodávok

13 049 425 16 858 049

opravné položky k zásobám 53 005 0
Službv 3 r88779 3 601 616
osobné náklady 4928092 4774 584
Dane a DoDlatky ITZ 4ZI I 14 583
Odpisy DHM a DNM 1 305 807 1 Zr9 704
Znstatková cena predaného DHM' DNM a materiálu 295 739 153 376
Tvorba a zúčtovanie opr. položiek k pohľadávkam 65 475 2 416
ostaÍré náklady na hospodársku činnosť 22r 453 r51,234
Výsledok hospodárenia z hospodiárskei činnosti 568 755 -61 998
Pridaná hodnota 6637 928 5 985 978
Výnosy z finančnej činnosti spolu 96 r49 109 069
Výnosové úroky 74 tts 77 330
Kurzové zisky 22034 31739
ostatné výnosy z finančnei činnosti 0 0
Niíklady na finančnú činnosť spolu 328934 286460
Nrákladové ríroky 190 583 208 191
Kurzové straty 7r 632 13 802
ostatné náklady na finančnú činnosť 66719 64 461
Výsledok hospodárenia z finančnei činnosti -232785 -r77 391
Daň z príimov 59 780 28254
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 276 190 -267 643
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Štľuktúra pohlhdávok a závázkov z obchodného styku podl'a lehôt splatnosti
k31.12.2020 v EUR

2020 2019

Pohľadávky z obchodného styku netto
(dlhodobé + krátkodobé)

5 775 39t 6 156 073

z toho:

do lehoty splatnosti 4240 643 4 503 644

po lehote splatnosti r 534755 I 652 429

Závazky z obchodného styku spolu 2081 59'7 3 373 890

z toho

do lehoty splatnosti 1 704 688 r 428804
po lehote splatnosti 376909 1 945 086

Poďelové ukazovatele, Cashflow 2020 2019

Ukazovatele rentability ( 7o )

Rentabilita majetku (ROA) 0,92 -0,87

Rentabilita základného imania r,66 -1,61

Rentabilita vlastného imania (RoE ) r,66 -1,60

Ukazovatele aktivity (dni)

Doba inkasa pohl'adávok 103 100

Doba splatnosti záv2izkov 40 52

Doba obratu zásob 96 9'1

Ukazovatele zadtÍ,enosti ( Cľo \

Celková zadlženosť maj etku 43,94 45,38

Zadlženosť vlastného imania 56,06 54,62

Ukazovatele likviďty
Pohotová likviďta 0,020 0,019

Bežnálikviďta 0,591 0,595

Celková likvidita 1,155 1,094

Cashflow -21016 -48 s78

Vzhlädom na skutočnosť, že spoločnosť v roku 2o2o vykazala kladný hospodársky výsledok
a v predchádzajúcich dvoch rokoch bol výsledok hospodárenla zátporný nastal výrazný medziľočný
rast všetlcých ukazovatelbv rentability.
Spoločnosť zaznamenala vroku 2020 rast ukazovateľa doby inkasa pohľadávok o 3 dni, ukazovatel'
doby splatnosti záviizkov poklesol 12 dní a ukazovateľ doby obratu zásob poklesol o 1 deň.
V porovnaní s rokom 2019 nastal mierny rast ukazovatel'a pohotovej likvidity, ukazovatele bežnej
likviďty vykazovali minimálny pokles a ukazovateľ celkovej likvidity ýrazne narástol.
7'adlženosť majetku poklesla o l,44?o,zadĺženosť vlastného imania narástla o I,44 ?o .

Cashflow medziročne poklesol o 21 016 EUR.
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ANALÝZA VÝSLEDKU HoSPoDÁRENIA

CI{EMOLAK a's. dosiahol v roku 2020 kladný ýsledok hospoďárenia - zisk po zdanení v hodnote
276 I90 EUR. V porovnaní s rokom 2019, kedy spoločnosť zaznarnena|a hospodársky ýsledok po
zdanení v hodnote -267 643 EUR, nastal jeho rast o 542 833 EUR' Keďže zák|adné ukazovatele
ovplyvňujúce tvorbu zisku (tržby zpredaja) zaznamena|i v dôsledku mimoriadnej situácie v roku 2020
ýrazný prepad, spoločnosť zabezpeéI|a tvorbu zisku výraznými úsporami v nákladovej oblasti a tiež
zvýšeným predajom majetku. Medziročný rast ostatných prevádzkových výnosov umožnilo čerpanie
dotácie v rámci Prvej pomoci zamestnancom, podnikatelbm a SzČo v súvislosti s COVID-I9 za
mesiace október, november a december roku 2020 spolu vo výške 224 280 EUR.

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti:

Výsledok hospodáľenia z hospodárskej činnosti dosiahol k3l.lz'2020 hodnotu 568 755 EUR
medziľočne narástol o 630 753 EUR'
Podrobný prehľad vplyvov pôsobiacich na tvorbu hospodárskeho výsledku z hospodrárskych
činností v porovnaní s predchádzajúcim rokom je uvedený v tabulke:

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti:

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti dosiďrol k 3l.I2.2o20 hodnotu -232 785 EvF.
a medziľočne naĺástol o 55 394 EUR.
Podrobný prehl'ad vplyvov pôsobiacich na tvorbu hospodárskeho výsledku z finančnej činnosti
v porovnaní s predchádzajúcim rokom je uvedený v tabulke:

Text k
31.12.2020

k
31.12.2019

Rozdiel

TrŽby z predaja výrobkov a tovaru 22 479 435 25 990 r77 - 3 510 742
TrŽby z predaia služieb 644 534 737 057 -92523
Zmena stavu zásob -74 557 -192848 r1,8291
Aktivácia 4 585 497 4 807 860 -222363
Tržby z predaja ďhodobého maietku a materiĺílu 481 884 250343 23r 541
ostatné výnosy z hospodárskei činnosti 377 930 tt1 578 260352
Náklady vynďožené na obstaranie predaného tovaru 4705 772 4 896 603 -190 831
Spotreba materiálu' energie a ostat. nesklad. dodávok 13 049 425 16 858 049 -3 808 ó24
opravné položky k zásobám 53 005 0 53 00s
Služby 3 188779 3 ó01 616 -412 837
Pridaná hodnota 6637 928 5 985 798 6s1 950
osobné nráklady 4928092 4774 584 153 508
Dane a poplatky tl2 42r 1 14 583 -2 162
odpisy ďhodobého mai etku I 305 807 I 219704 86 103
Zostatková cena Dredaného DHM. DNM a materiálu 295 739 153 376 142363
opravné položky k pohl'ad.ávkam 65 475 2 416 63 059
ostatné náklady na hospodársku činnosť 221 453 tst 234 70219
Vplyv na hospodársky výsledok 568 755 -6199E 630753

Text k
31.12.2020

k
31.12.2019

Rozďel

Výnosové úrokv 74 tI5 77 330 -32r5
Kurzové zisky 22034 3t 739 -9 705
ostatné výnosy z finančnei činnosti 0 0 0
Nákladové líroky 190 583 208 197 -17 614
Kurzové straty 7r 632 13 802 57 830
ostahé náklady na finančnú činnosť 6671,9 64 461 2258
Vplyv na hospodársky výsledok -232785 -177 391 -55 394
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Daň z príjmov zbežnej činn65fi;

CHEMOLAK a.s. v roku 2020 vykázal splatnú daň z príjmov v hodnote 50 540 EUR a odloženú daň
vo výške 9 z40 EUR Celkove medziročne narástlo zaťaženie spoločnosti daňou z príjmov
o 31 526 EUR.

Text k
31.12.2020

k
31.12.2019

Rozďel

Daň z príimov splatná 50 540 1 50 539
Daň z príimov odložená 9240 28253 -19 013
Vplw na hospodárskv yýsledok -s9 780 -28254 -31526

ľÁvnH NA zÚčTovAME HosPooÁnsrBHo vÝSLEDKU
zA ROK 2020

Hospodársky výsledok bežného obdobia: 276190,04 EUR

za rok 2020 na účet Nerozdelený ziskPredstavenstvo CIIEMOLAK a.s. navrhuje zúčtovať zisk
minulých rokov.

Predstavenstvo CIIEMoLAK a.s. nawhuje rozdeliť hospodáĺsky výsledok za rok 2020 nasledovne:

l0 7o zo zisku roka 2020 v hodnote 27 619,00 prideliť do zákonného rezervného fondu.
9o 7o zo zisku roka 2020 v hodnote 248 571,04 zíčtovať v prospech nerozdeleného zisku minulých
rokov

Z,ákonný rezervný fond: l 492113,02 EUR
Prídel z nerozdeleného zisku roka 2020 (10 7o) 27 619.00 EUR
ZákonnÝ rezervný fond po realizácii prídelu: 1' 5l9 732,02 EvR.

Nerozdelený zisk minulých rokov:
Nerozdelený zisk roka 2020:

3 694 268,68 EUR
248 571.04 EUR

Nerozdelený zisk minulých rokov: 3942839,72BUR.
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MAJETKoVÉ PoDIELY CHEMoLAK a.s. v DCÉRSKYCH
sPoLočNosTIACH

obchodné meno a síďo podiel CI{EMOLAK a's. na základnom imaní
Chemolak Secent, s.r.o. 100 Vo

Továrenská 7
919 04 Smolenice
Slovenská republika

CI{EMOLAKTRADE, spol. s r.o. 77,58 To

Dlouhomostecká ll37
463 11, Liberec
Česká republika

REALCHEM PRAHA s.r.o. 100 7o

Dlouhomostecká ll37
463 lI Liberec
Ceská republika

IBA CHEMOLAK s.r.o. 50?o
Továrenská 7
919 04 Smolenice
Slovenská republika
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vÝnľĺo NA oBDoBIE RoKA 202t

Spoločnosť CHEMOLAK a. s. pripravila podnikateľský plán na rok 202l na základe pretrvávajúcej
situácie v hospodárstve aj s ohľadom na COVID-19.
Spoločnosť plánuje v roku 2021 dosiahnuť tržby za vlastné výrobky, tovar a služby v celkovej hodnote
25150,4 tis. EUR. Dosiahnutie plánovaných hodnôt predaja je podmienené udržaním trhového
podielu a eliminovaním výpadku spolupráce s najväčšími odberatel'mi. Spoločnosť predstaví v roku
2021 ďa|šie nové výrobky, ktoré splňajú najmodernejšie trhové trendy a environmentálnu legislatívu.
Hospodársky výsledok je projektovaný v hodnote + 84,9 tis. EUR, EBITDA v hodnote + 1 653,3 tis.
EUR a pridaná hodnota v hodnote +7 014,8 tis. EUR.
Investície v hodnote 423l,5 tis. EUR budú smerovať predovšetkým do výstavby nového predajného
skladu vBudimíre vhodnote 2400,0 tis. EUR, I.fázy decentralizárcie vykurovania vhodnote 650,0
tis. EUR, mlecej techniky v hodnote 260,0 tis. EUR, tubovacej linky v hodnote 240,0 tis. EUR,
mixačných zaiadení, laboratórnych prístrojov a rekonštrukcie čističky odpadových vôd.
Dosiahnutiu plánovaných rastových ukazovateľov hospodárenia napomôže ďalšie využívanie metód
na zvyšovanie a udržanie produktivity ýroby, lĺtoré boli implementované externou poradenskou
spoločnosťou v roku 2019.
V súvislosú so situáciou spojenou s pandémiou covlD-19 prijme spoločnosť také opatrenia, ktoré
zabezpečia ochĺanu zdravia zamestnancov a obchodných partnerov v záujme maximálneho
eliminovania očakávaných výpadkov vo výĺobe a predaji.
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VYHLÁSENIE o sPRÁvE A RIADENÍ

1) odkaz na kódex o ľiadení spolďnosti

Spoločnosť má vypracovaný Kódex správy a riadenia' ktoľý je prístupný elektronickej forme na
internetovej strránke spoločnosti

2) Významné iďormácie o metódach riadenia.

Yýznanné informácie o metódach riadenia sú zverejňované vo forme interných noriem
(prkazy, organizačné smernice, metoďcké pokyny a sú prísfupné v písomnej ako aj v elektronickej
forme na internej sieti).

3) Významné Informácie o metódach riadenia, údaje o tom kde sú informácie o metĺódach
riadenia zveľejnené.

Všetky oblasti v procese riadenia akciovej spoločnosti stanowje a upravuje štatutárna norÍna
organizačný poriadok. organizačný poriadok je základnou norÍnou akciovej spoločnosti. Stanovuje
a upravuje organizačnú štruktúru útvarov spoločnosti, ich riadenie a pôsobnosť, sústavu vzťahov
medzi jďnotlivými útvarmi, výkony odborných činností a na zákJade toho prislúchajúce
zodpovednosti. Slúži ako základná norma pre spracovanie däších dielčích organizačných noriem.
organizačný poriadok vydáva, mení a ruší predseda predstavenstva a.s. po schvrálení predstavenstvom.
Zmeny organizačného poriadku, ktorými sa vytvárajú alebo rušia samostatné organizačné útvaľy,
podliehajú schvĺíleniu predstavenstvom akciovej spoločnosti a vyáva ich predseda predstavenstva.
Ustanovenia organizačného poriadku silzáväzné pre všetkých zaÍnestnancov a. S.

4) Iďormácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti.

Spoločnosť nezaznamenďa odchýlky od kódexu o riadení spoločnosti.

5) Informácie o činnosti vďného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov
postupu ich vykonávania

Akcionári svoje právomoci uplatňujú na Vďnom zhromaždení akcionárov, v období medzi
Vďnými zhromaždeniami ich právomoci uplatňuje Predstavenstvo a.s.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgiínom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:
a) zmena stanov,
b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné

imanie podl'a $ 210 obchodného zákonníka a vydanie ďhopisov,
c)volba a odvolanie členov predstavenstva, určenie predsedu a podpredsedu predstavenstva
d) volba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti (ďalej len "dozorná rada'') s výnimkou
členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami,
e) schválenie riadnej inďviduálnej účtovnej záxierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky,
rozhodnutie o rozdelení zisku, alebo úhrade strát a určení tantiém,
f) rozhďnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere
a naopak,
g) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
h) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami na burze a rozhodnutie o tom,
že spoločnosť prestáva bý verejnou akciovou spoločnosťou,
i) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo tieto stanovy zahrňajú do pôsobnosti vďného
zhĺomaždenia
j) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku
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Vďné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokial' obchodný
zákonník ďebo tieto Stanovy nevyžadujú inú väčšinu.

Na schvĺálenie rozhodnutia vďného zhromaždenia o Zmene stanov, zvýšení alebo zĺĺŽení
ziákladného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa $ 210
obchodného zákonníka, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných ďhopisov, zrušení
spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná 2l3 väčšina hlasov prítomných akcionárov
a musí sa o tom vyhotoviť notĺírska zápisnica.

Na schvĺflenie rozhodnutia valného zhĺomaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami
spoločnosti na trhu kótovaných cenných papierov je potrebná 2ĺ3 väčšina hlasov prítomných
akcionĺírov.

Na rozhodnutie valného zhĺomaždenia o zmene práv spojených s niektoým druhom akcií
a obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje súhlas aj súhlas 2l3 väéšiny hlasov
akcionárov, lĺÍorí vlastnia tieto akcie.

Valné zhromaždenie sa skladá zo všetlcých na ňom prítomných akcioniírov. Rokovania vďného
zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady. Akcionáľi môžu vykonávať
svoje práva na valnom z|T omaŽdenl aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukĺížu
úradne overeným písomným plnomocenstvom obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Ak akcionár
vykonáva svoje práva prostĺedďctvom splnomocnenca, originál plnomocenstva musí bý
odovzdaný zapisovateľovi pre účely evidencie. Plnomocenstvo platí len na jedno valné
zhromaždenie wátane jeho prípadného opätovného zvolania.

Ak spoločnosť vydala zaknihované akcie, právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromažderu
sa overuje na základe výpisu z registra emitenta vedeného v zákonom ustanovenej evidencii
cenných papierov. "

Predstavenstvo je povinné zvo|ať valné zhĺomaždenie v lehote šiestich mesiacov po uplynutí
predchádzajúceho účtovného obdobia.

Ak to vyžadujú zátujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno
zvolať mimoriadne vďné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo
najmä vtedy ak :

a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhĺomaždenie,
b) poäada o to akcionár ďebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitiá hodnota dosahuje
najmenej 5 7o základného imania, písomne s uvedením dôvodov na prerokovanie
nawhovaných záležitostí,
c) ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 1l3 zák|adného imania alebo to možno
predpokladať, a predloží vďnému zhľomaždeniu návrhy opatrení'

V prípade zvolania mimoriadneho valného zhĺomaždenia podl'a bodu 9 písm. b) tohto čláÍtku,
predstavenstvo zvo|á mimoriadne vďné zhĺomaždenie tak, aby sa konďo
najneskôr do 40 dní odo dňa keď mu bola doručená äadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je
oprávnené meniť navrhovaný program valného zhĺomaždenia. Predstavenstvo je oprávnené
nawhovaný progÍam valného zhĺomaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali
o zvolanie mimoriadneho vďného zhromaždenia podľa bodu 9, písm. b)' äadosti akcionárov
uvedených v bode 9, písm' b) stanov možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú
majitel'mi akcí najmenej 3 mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho
valného zhromaždenia predstavenstvom podľa 1. vety tohto bďu.

Oznĺímenie o konaní vďného zhromaždenia musí bý uverejnené spôsobom určeným
v čl. )o( týchto Stanov, jedenkrát najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.
Pozviínka na valné zhromaždenie a oznámenie o konaní valného zhĺomaždenia musí obsahovať
všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi.

Akcionár sa na valnom zhĺomaždení zúčastňuje na svoje náklady
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Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné
zhĺomaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti, pričom tento deň nemôže byť určený
na skorší deň, ako je deň nasledujúci po dni konania valného zhĺomaždenia.
Ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na
dividendu neurčí, považuje sa za tahýto deň 30. deň od konania valného zhromaždenia.

Dividendaje splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa podľa článku VII, bod 13
Spoločnosťje povinná vyplatiť ďvidendu akcionĺírom na svoje náklady a nebezpečie.

oľganizačné zabezpečenie Valného zhľomaždenia
Priebeh valného zhĺomaždenia organizačne zabezpečí pľedstavenstvo a včas o tom informuje
akcionĺírov.
Zápis akcionárov do listiny prítomných organizačne zabezpeéuje predstavenstvo. Listina prítomných
obsahuje najmä tieto údaje:
a) ak je akcionĺírom právnická osoba, jej nĺízov a sídlo,
b) akje akcionárom fyzickáosoba, jej meno' priezvisko, byďisko,
c) údaje o splnomocnencovi akcionára, (meno, priezvisko, byďisko)
d) čísla listinných akcií patriacich akcionároú,
e) menoviĺá hodnota akcií oprávňujúca akcionára na hlasovanie.
Listina prítomných musí bý označená názvom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného
zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných potwdzujú svojimi podpismi predseda vďného
zhĺomaždenia a zapisovatel', zvolení podl'a stanov. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej
osoby do listiny prítomných, uveďe túto skutočnosť do listiny prítomných spolu
s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania vďného zhľomaždenia.
Predstavenstvo súčasne zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom
je uvedené meno (názov) akcionár4 čísla jeho akcií, dáfum a miesto konania vďného zhromaždenia
a výrazne vyznačený počet jeho hlasov.
Valné zhĺomaždenie sa spraviďa koná v mieste sídla spoločnosti. V odôvodnených prípadoch
sa môže konať v mieste v územnom obvode toho obchodného súdu' v ktorom je spoločnosť
registrovaná.
Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovatelbv zápisnice a potrebný
počet osôb poverených sčítaním hlasov. Pri ich vol'be sa hlasuje najskôr v celku o všetlcých
kandiďátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení predstavenstvo zmení
kandidrátov podl'a náwhu akcionĺárov. V prípade potreby môže dať predstavenstvo hlasovať
o niektorých kanďdátoch osobitne.
Do zvolenia predsedu vďného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo
inú osobu; ak taká osoba nie je na valnom zhĺomaždení prítomná, môže valné zhromaždenie
do zvolenia jeho predsedu viesť ktoýkoltek z akcionárov spoločnosti.
Zápisnca o vďnom zhromaždení obsahuje:
a) obchodné meno a síďo spoločnosti,
b) miesto a čas konania valného zhĺomaždenia,
c) meno predsedu valného zhromaždenia" zapisovatel'a, overovatelbv zápisnice a osôb poverených
sčítaním hlasov,
d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
e) rozhodnutie valného zhĺomaždenia s uvedením výsledku hlasovania,
0 obsú protesfu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia
valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada'
K zápisnici sa priloäa náwhy a vyhlásenia predložené na vďnom zhromaždení na prerokovanie.
Predstavenstvo zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 30 dní od jeho
ukončenia. Zápisnicu pďpisuje zapisovatel' a predseda valného zhĺomaŽdenia a dvaja zvolení
overovatelia.
V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notĺírska zápisnica, predstavenstvo je povinné
zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice podl'a bodu 7 tohoto článku s notárskou zápisnicou.
Zápisĺĺce o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní vďného zhĺomaždenia a Zoznaľm
prítomných akcionárov spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania. Pri zrániku spoločnosti bez
právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.
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Rozhodovanie Valného zhľomaždenia.
Vďné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním navýzvupredsedu valného zhĺomaždenia. Ak je podaných
viac náwhov, rozhoduje o poraď, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda vďného zhromaždenia.
Hlasuje sa odovzdaním hlasovacieho lístka. Výsledok hlasovania oznamujú osoby poverené sčítaním
hlasov predsedovi valného zhĺomaždenia a zapisovateľovi.
Vďné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcioniírov, pokiaľ obchodný ziíkonník
alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu.
Počet hlasov akcioniára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má tolko hlasov,
kol'kokľát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 33,193919 EUR.

Riadne valné zhĺomaždenie za rok 2019 sa konalo dňa 4. jina2020 o 10,00 h' v zasadačke v sídle
spoločnosti a s týmto progTÍrmom:
1. otvorenie, volba orgánov riadneho valného zhromaždenia+
2. Volba členov predstavenstva, určenie predsedu a podpredsedu predstavenstva
3. Výročná správa o činnosti spoločnosti zarok 2019, riadna individuálna účtovná záxierka k3l.12.

2019, správa audítora k riadnej inďviduálnej účtovnej závíerke zaĺok 2019, náwh na zúčtovanie
straty za rok 2019

4. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2019 stanovisko dozornej rady k riadnej
inďviduálnej účtovnej závierke k3l'Iz.2019 anávrhu na zúčtovanie straty zarok}Ol9

5' Schválenie riadnej inďviduálnej účtovnej zátvietky k3I.I2.20I9 a návrhu na zúčtovanie straty
zarok2019

6. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky zarck2o2D
7. Schválenie zmluvy o výkone funkcie s členom dozornej rady
8. Podnikatel'ský pl'án Spoločnosti narok2020
9. Záver

6) Iďoľmácie o zložení a činnosti oľgánov spoločnosti - Predstavenstvo a dozoľná rada .

PREDSTAYENSTVO

PERSoNÁLIYE zl,oŽnľrn PREDSTAVENSTVA
Ing. Roman Šustek, predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Černiclcý, podpredseda predstavenstva
Ing. Ivan Bednár, člen predstavenstva

Predstavenstvoje štatuĺárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná vjej mene.
Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záleätostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú obchodným
zĺíkonníkom alebo týmito stanovami vyhĺadené do pôsobnosti vďného zhĺomaždenia alebo dozornej
rady. Členovia predstavenstva, ktorí konajú v mene spoločnosti a spôsob, ktoým tak robia, sa zapisujú
do obchodného registra.
Predstavenstvo spoločnosti má troch členov.
Členov predstavenstva volí a ďvoláva valné zhĺomaždenie. Valné zhromaždenie zároveň určí
predsedu a podpredsedu predstavenstva. Predstavenstvo, ktorého počet členov zvolených valným
zhromaždením neklesol pod polovicu, môŽe vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia
vďného zhromaždenia. Nasledujúce valné zhromaždenie náhradných členov prďstavenstva potvrdi
ďebo zvolí nových členov.
Ak sa člen predstavenstvavzdá funkcie, je odvolaný ďebo výkon jeho funkcie zanikne smďou alebo
sa skončí inak, vďné zhromaždenie do 3 mesiacov ustanoví namiesto neho nového člena
predstavenstva. Ak spoločnosti hľozí vznik škody, je člen orgánu spoločnosti, ktoý sa vzdal funkcie,
bol odvolaný alebo inak sa skončil výkonjeho funkcie, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatľenia
treba urobiť na jej ďvrátenie.
Pokial' predstavenstvo nerozhodne inak, je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého zasadnutia
predstavenstva, nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak sa člen orgánu vzdá svojej funkcie
na zasadnutí predstavensWa, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite, ak predstavenstvo nerozhodne
inak. Ak predstavenstvo spoločnosti, ktoré je oprávnené vymenovať alebo zvoliť nového člena orgiínu
spoločnosti, nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie
účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynuí tejto lehoty. "
Predstavenstvo zasiela akcionárom, ktorí majú akcie na meno najmenej 30 dní pred dňom konania
valného zhromaždenia riadnu individuálnu, mimoriadnu inďviduálnu účtovnú závierku s náwhom
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na rozdelenie Zisku ďebo úhĺadu srát. Ak spoločnosť vydala akcie na doručitel'a, hlavné údaje tejto
účtovnej závierky sa v tej istej lehote uverejnia spôsobom určeným stanovami na zvolávanie valného
zhĺomaždenia. Učtovná závierka sa musí tiež akcionárom poskytnúť na nahliadnutie v síďe
spoločnosti v lehote ustanovenej zákonom a určenej stanovami na zvolanie valného zhĺomaždenia'
Akcionár, ktoý je majitelbm akcií na doručiteľa a ktoý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo
v prospech spoločnosti podl'a zákona, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej zárvierky na svoj
náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu. Na tieto práva musia byť akcionrári upozornení v
pozvánke na valné zhĺomaždenie ďebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
Predstavenstvo zvo|áva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podl'a potreby,
najmenej raz za dva mesiace . Zvo|anie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, doručenou
najmenej 10 dní vopred. V pozviánke musí bý uvďený dátum, čas miesto a program rokovania.
Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná.
Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady, ako to dozorná rada poäada.
Predstavenstvo je uznĺíšaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie
uzneseniaje potrebný súhlas väčšiny prítomných členov.
Hlasovanie mimo zasadnutia predstavenstva v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, môže bý nahĺadené
písomnou formou, pričom hlasujúci sa považujú za prtrcmných. Za písomnú formu pre takéto
hlasovanie sa považujú aj telegrafické, ďalekopisné a telefaxové prejavy po ich
telefonickom overení.
o priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice podpísané
predsedom predstavenstva a zapisovatelbm Zápisĺĺca musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti
z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetlcých rozhodnutĹ musí byť doručená
každému členovi predstavenstva a predsedovi dozomej raý. ZápisľĺLca musí obsahovať aj všetky
rozhodnutia prijaté písomnou formou podl'a čl. X, bod 11 v čase od predchádzajúceho rokovania
predstavenstva.
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzlljút
súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spôsobom uvedeným v čl. XDĹ
Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupitelhý.
Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Š 196 obchodného zákonníka o
zákaze konkurencie.
Náklady spojené s výkonom činnosti predstavenstva ubĺádza spoločnosť.

?asadnutie predstavenstva sa koná spravidla v síďe spoločnosti.
Clenom predstavenstva patrt za výkon ich funkcie tantiéma vo výške stanovenej vďným
zhĺomaždením. Členom predstavenstva patrí zaýkonich funkcie aj mesačná odmena, výška ktorej je
určená v Štatúte predstavenstva.

hedstavenstvo:
. vykonáva obchodné vedenie spoločnosti azabezpečuje všetkyjej prevádzkové a organizačné

záležitosti,
. vykonávazamestnávatel'sképráxa,
o zvoláva vďné zhromaždenie,
. vykonávauzneseniavalnéhozhromaždenia,
. rozhoduje o použitírezervného fondu,
o zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti

a) predkladá vďnému zhromaždeniu na schválenie:
o návrhy na zmeny stanov
o návrhy na zvýšenie azníženie základného imania
o návrhy na vydanie dlhopisov
o návrhy na poverenie zýšiť zŕlĺLadné imanie predstavenstvom
o riadnu individuálnu, mimoriadnu inďviduálnu účtovnú závierku, náwh na rozdelenie zisku

alebo úhĺadu strát Wátane určenia vyšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém
o návrh na zrušenie spoločnosti

b) predkladá valnému zhromaždeniu ako súčasť výročnej správy spráw o podnikateľskej činnosti
spoločnosti a stave jej majetku
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c) informuje vďné zhĺomaždenie:
. o podnikateľskom pláne bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady

Predstavenstvo je povinné pri predložení ýchto informácií zabezpeéiť zachovanie obchodného
tajomstva a zaĺĺledziť úniku informácí a skutočností, ktoľých prezradením by mohla spoločnosti
vzniknúť škoda.

d) predkladá dozornej rade:
o materiiíly uvedené v čl. XI bod 9
o informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie ako aj

o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti najmenej raz
do roka

e) informuje dozornú radu:
o bezodkladne o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť ývoj podnikateľskej

činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviďtu
o o zvolaní mimoriadneho vďného zhromaždenia predstavenstvom spoločnosti v prípade, ak

predstavenstvo zisí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu Il3 zát<|adného imania alebo to
moŽno predpokladať

o písomnú správu o stave podnikatel'skej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní
s predpokladaným ývojom na žiadosť dozornej rady

f) predstavenstvo schval'uj e :

r pravidlátvorby apoužitiafondov tvorených spoločnosťou,
o prevody vlastníctva k nehnutel'nému majetku, zaťaženie nehnutelhostí a prenájom na dobu

ďhšiu ako dva roky,
. schval'Úe získanie a scudzenie majetkových účastí vrátane majetkových vkladov alebo ich

zýšenia do obchodných spoločností, družstiev a iných spoločnosti
. schval'uje významné finančné transakcie spoločnosti vymedzené v Štatúte predstavenstva.

ČnľľosŤ PRBDsTAvENsTvA A.s. v RoKU 2020

Predstavenstvo spoločnosti v roku 2020 na svojich rokovaniach prerokovávďo informácie týkajúce
sa dosahovaných hospodárskych výsledkov spoločnosti, informácie o hospodárskych ýsledkoch
dcérskych spoločnosti, informácie o plnení plánu predaja, schvalbvalo predaj a prenájom
nehnutelhostí, investičné akcie, schválilo podnikatel'ský plán spoločnosti, organizačné zabezpečenie
riadneho valného zhromaždenia, konEolovalo prijaté uznesenia.

DozoRNÁ RADA

PERSoNÁLIYE zLoŽnľIB DoZoR}tEJ RADY

Ing. Jozef Šnegoň, predseda dozornej rady
JUDr. vďéria Nídelová" člen dozornej rady
p. Miľoslav Pavlík, člen dozornej rady do 03.06.2020
p. Alena Škreková, člen dozornej rady od 04.06.2020

Dozorná radaje kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a
uskutočňovanie podnikatel'skej činnosti spoločnosti. Dozorná rada má troch členov.

členom dozornej ľady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť
zároveň členom predstavenstva, prokuristom, osobou opľáYnenou podlh zápisu v
obchodnom registri konať Y mene spoločnosti.

Dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou
prítomných akcionárov. Jednu tretinu volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti, ak má spoločnosť v
čase volby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere.

Funkčné obdobie členov dozornej rady je tri roky, končí sa však až vol'bou nových členov dozornej
rady.
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Predsedu dozornej rady volia aodvolávajú členovia dozornej rady, pričom dotknutá osoba nehlasuje.
Clen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť, je však povinný tríto skutočnosť oznámiť
dozornej rade. Výkon jeho funkcie končí dňom, ktorý určí dozomá rada.
Ak sa člen dozornej rady vzdá funkcie člena dozornej rady na zasadnutí vďného zhĺomaŽdenia, je
vzdatlte sa účinné okamžite.

Ak by sa odstúpením členov dozomej rady volených valným zhĺomaždením znížI| počet členov pod
polovicu, môže dozorná rada vymenovať náhĺadných členov do najbližšieho zasadnutia vďného
zhĺomaždenia.

Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej raz zaka|endárny štvďrok. Dozorná rada posudzuje:

o návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti,

o návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora spoločnosti.

. pravidlá tvorby a použitia fondov tvorených spoločnosťou

o podnikatel'shý plán bežného roka,

e náwh plánu rozdelenia zisku, ktoý obsahuje najmä:

o odvod daní,

o prídel do rezervného fondu,

o prídely do ostatných fondov tvorených spoločnosťou,

. ostatné použitie zisku,

o použitie prostriedkov nerozdeleného zisku.

Dozorná rada schval'uje na návrh predstavenstva štatút predstavenstva, ktorý určí najmä rozdelenie
právomocí a zodpovedností členov predstavenstva, vymedzenie významných finančných a obchodných
transakcií spoločnosti podliehajúcich schváleniu dozornou radou, delegovanie právomocí na nižšie
riaďace z|ožky, udel'ovanie prokúry,

Dozorná rada udel'uje predchádzajúci súhlas v prípadoch ak spoločnosť poskytuje úver, pôžičku,
prevádza alebo poskytuje do užívania majetok spoločnosti alebo zabezpečuje závazok členovi
predstavenstva, prokuristovi alebo inej osobe, ktoráje oprávnená konať za spoločnosť a osobám im
blízkym ďebo osobám, ktoré konajú na ich (lčet zapodmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku.
Dozomá rada udel'uje predchádzajúci súhlas s uzatvorením zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú členom predstavenstva pri ýkone funkcie člena predstavenstva.

Dozorná rada schval'uje zmluvy o ľýkone funkcie člena pľedstavenstva.

Dozorná ľada schval'uje pravidlá odmeňovania členov oľgánov spoločnosti.

Dozorná rada odporúča predstavenstvu schválenie alebo odvolanie audítora.

Dozorná rada (s výnimkou jej predsedu) vykonáva činnosti ýboru pre auďt.

Dozorná rada zvo|ápa valné zhĺomaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, a na vďnom
zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zttomaždení
a sú povinní oboznámiť valné ďlĺomaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.

Rozdielny niízor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti a stanovisko menšiny
členov dozornej rady, ak títo o to požiadajú, sa oznámi valnému zhľomaždeniu spolu so závermi
ostatných členov dozornej rady.

Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov azáznamov ýkajúcich sa činnosti
spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznalrly sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa
podnikatel'ská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi
vďného zhromaždenia. Pritom kontroluje a valnému zhĺomaždeniu predkladá závery a odporúčania
týkajúce sa najmä :

o plneniaúlohuloženýchvalnýmzhĺomaždenímpredstavenstvu,

o dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,

29



a hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku
spoločnosti, jej záv'ázkov a pohľadávok.

Dozorná rada preslaimava riadnu individuálnu, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku
a návrh na rozdelenie zisku ďebo na úhĺadu strát a predkladĺá svoje vyjadrenie vďnému
zhľomaždeniu.
Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie v rozsahu ustanovenom v obchodnom
zákonníku.

Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých svojich členov. o zasadaní dozornej rady
sa vyhotovuje zápisnica podpísanájej predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov
dozornej rady, ak títo o to požiadajú; vždy sa uvedie rozďelny nĺízor členov dozomej rady zvolených
zamestnancami spoločnosti.
Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady; o takto získaných informáciách
je povinný zachov áv ať m]čanlivosť.

Spoločnosť môže s členom dozoľnej rady, ktoý je zamestnancom spoločnosti, skončiť pracovný
pomer výpoveďou, ďebo znížiť mu platové zaradenie v čase jeho funkčného obdobia a v dobe jedného
roku po skončení členstva v dozornej rade len s predchádzajúcim súhlasom nadpolovičnej väčšiny
ostatných členov dozornej rady.
Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhĺádza spoločnosť.
Členom dozornej rady patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške určenej valným zhĺomaždením
ako aj mesačná odmena, ktorej výška je určená v praviďách odmeňovania orgánov spoločnosti.

čnľľosŤ DozoRNEJ RADY A.s. Y RoKU 2020
Dozorná rada spoločnosti v roku 2o2o na svojich rokovaniach prerokovávalo informácie týkajúce
sa dosahovaných hospodárskych rl.ýsledkov spoločnosti, informácie o hospoďárskych výsledkoch
dcérskych spoločnosti, iďormácie o plnení plánu predaja, predkladala odporúčania Predstavenstvu
a.s. na schválenie predaja a prenájmu nehnutelhostí, odporúčala schváliť investičné akcie, odporučila
schváliť podnikatel'slcý plán spoločnosti, poďeľala sa organizačnom zabezpečení riadneho vďného
zhĺomaždenia, kontrolovďa prijaté uznesenia.

| Úaaje o štľuktúre základného imania vľátane cenných papierov ktoré neboľ prijaté
na obchodovanie na ľegulovanom trhu

zÁrr,loľÉ rľĺĺľĺľn
l.ZákJadné imanie spoločnosti je 16 650 733' 64878 EUR.
2. ZákJadné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladateľa uvedeným
v zaHadatel'skej listine.
3. ZákJadné imanie je rozdelené na 501 620 (slovom päťstojedenšesťstodvadsať) akcií na doručitel'a,
pričom menovitá hodnota jednej akcie na doručitel'a je33,1'93919 EUR .

4. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka poďeľať sa podlh zákona a stanov spoločnosti
na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené
s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.
5. S akciou na doručitelh je spojené hlasovacie právo v plnom rozsďtu.

CENNÉ P^PIERE - AKCIE sPoLoČNosTI
1. Akcie spoločnosti majú dematerializovanú pďobu a sú vedené ako zaknihované cenné papiere
v zĺíkonom ustanovenej evidencii cenných papierov, ktorýmje Centrálny depoziĺár cenných papierov
sR (cDcP sR).
2. Všetky akcie vydané spoločnosťou sú verejne obchodovateľné.
3. Akcie sú prevoďtelhé v súlade s právnymi predpismi a práva s nimi spojené prechádzajú
na nadobúdatelh dňom registrácie ich prevodu v CDCP SR.
4. Vďné zhĺomaždenie môže rozhodnúť o vydaní viac druhov akcí, ktoré sa navzájom budú oďišovať
niízvom a obsahom práv s nimi spojených (ilasovacie právo, výška poďelu na zisku a likvidačnom
zostatku), pričom akcie toho istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú hodnotu.
5. Podmienky emisie každého druľru akcií určí valné zhromaždenie.
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6. Súčet menovitých hodnôt všetkých druhov akcií vydaných spoločnosťou musí zodpovedať výške
základného imania.
7. V prípade, že spoločnosť vydá akcie na meno' zoznam akcioniárov spoločnosti majúcich akcie
na meno nahrádzaregister emitentov cenných papierov vedený CDCP sR'
cľmMoLAK a.s. je emitentom 501 620 ks akcií na doručiteľa, čo predstavuj e I0O7o poďel na
základnom imaní spoločnosti.

81Údaje o obmedzení prevoditelhosti cenných papieľov.
Prevoďtelhosť cenných papierov nie je obmedzovaná

9 ) Úaaje o kvalifikovanej účasti na základnom imaní

Prvá sEategická, a.s. , Tmavská cesta 27[B, 831 04 Bratislava :329 8l1 akcií; 65,75 ?o podiel na
základnom imaní
Helston Investments a.s., Konviktská29ll24, staré Mčsto, 110 00 Praha 1: 9l O29 akcĺí; l8,I5 7o
podiel na základnom imaní
ostatní drobní akcionári :66 028 akcí; 13,16 7o podiel na ziákladnom imaní
Mastné akcie : 14 752 akcLí, 2,947o podiel na zríkladnom imaní ( akcie odkúpené od MH Manažment,
a.s.)

10) Údaje o majitel'och cenných papierov s osobitnými pľávami kontľoly s uvedením
opisu týchto práv.

Spoločnosť neeviduje žiadnych majitelbv cenných papierov s osobitnými právami kontroly.

111 Úaaje o obmedzeniach hlasovacích pľáv

Hlasovacie práva akcionĺírov nie sú obmedzené, s ýnimkou akcií, ktoré spoločnosť odkrĺpila od MH
Manažment, a.s. v počte l4752ks.

121 Úaaje o dohodách medzi majitel'mi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré
úesť k obmedzeniam prevoditel'nosti cenných papieľov a obmedzeniam hlasovacích práv

Spoločnosť nemá vedomosť o žiadnych dohodách medzi medzi majitel'mi cenných papierov, ktoré
môžu viesť k obmedzeniam prevoditelhosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv .

13) Údaje o praviďách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutáľneho oľgánu
a zmenu stanov.
Predstavenstvoje štatutárnym orgánom spoločnosti, ktoý riaď činnosť spoločnosti akoná vjej mene.
Predstavenstvo rozhoduje o všetkých zíležĺtostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú obchodným zákonníkom
alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Členovia
predstavenstva, ktorí konajú v mene spoločnosti a spôsob, ktorým tak robia, sa zapisujú do obchodného
registra.
Predstavenstvo spoločnosti má troch členov.
Clenov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Vďné zhĺomaždenie zároveň určí predsedu
a podpredsedu predstavenstva.
Predstavenstvo, ktorého počet členov zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže
vymenovať náhĺadných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia. Nasledujúce vďné
zhromaždenie náhradných členov predstavensťva potwdí, ďebo zvolí nových členov.
Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie, je odvolaný ďebo ýkon jeho funkcie zanikne smrťou alebo
sa skončí inak, valné zhromaždenie do 3 mesiacov ustanoví namiesto neho nového člena
predstavenstva' Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen orgánu spoločnosti, ktoý sa vzdď funkcie,
bol odvolaný ďebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia
treba urobiť najej odvrátenie.
Pokiaľ predstavenstvo nerozhodne inak, je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého zasadnutia
predstavenstva, nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak sa člen orgánu vzďá svojej funkcie
na zasadnutí predstavenstva, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite, ak predstavenstvo nerozhodne
inak. Ak predstavenstvo spoločnosti, ktoréje oprávnené vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu
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spoločnosti, nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie
účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. "

ZMENA STANOY
o Zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných
akcionĺárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica' V prípade Zmeny stanov musí pozvĺínka na
rokovanie vďného zhĺomaždenia, resp. oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať
aspoň podstatu nawhovaných zmien. Náwh zmien stanov musí byť akcionárom poskytnutý na
nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Predstavenstvo
je povinné zapracovať zmeny stanov schválené valným zhromaždením do úplného zneĺia stanov a bez
zbytočného odkladu podať náwh nazápis úplného znenia stanov do zbierky listín'

14) Údaje o pľávomociach jej štatutlárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnút' o vydaní
akcií, alebo spätnom odkúpení akcií

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

15) Údaje o všetkých významných dohodách, ktoých je zrnluvnou stranou a ktoré, nadobúdajú
účinnost', menia sa ďebo ktoľých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomeľov'
ku ktorej dďlo v súvislosti s ponukou na pľevzatie a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by
ju ich zverejnenie vížne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zveľejnit' tieto
údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi

Spoločnosť nemá vedomosť o žiadnych talcýchto dohďách.

1ó) Údaje o všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov ďebo
zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskýnút' náhrada, ak sa ich funkcia ďebo
pľacovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním,
výpoveďou zo strany zamestnávatel'a bez uvedenia dôvodu ďebo sa ich funkcia ďebo pracovný
pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie.

Poskytnutie uvedených náhrad je uvedené v jednotlivých pracovných zmluvách.
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Vyhlásenie o dodräavaní zásad
Kĺ dexu spľávy spoločností na Slovensku

Spoločnosť CHEMOLAK a.s., so síďom Továrenská 7, Smolenic e, 919 04, IČo: 31 411 85 l, zapísaná v obchodnom registri okresného slídu Trnava odďel: Sa, vložka
é.: 67ľI, (ďalej len ako Spoločnosť), (www.chemolak.sk, ďalej len ako domovská stránka) a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu rovne
corporate govemance' prijali K dex správy a riadenia spoločnosti (ďalej len ako K dex), ktor je zverejnen na internetovej stránke spoločnosti. S cielbm prihlásiť sa
k plneniu a dodržiavaniu jednotliv ch zásad K dexu, poukázať na sp sob ich plnenia a s časne vydať vyhlásenie o správe a riadení podľa $ 20 ods. 6 zákona č.
431l2N2 Z. z. o ríčtovníctve v znení neskorších predpisov (däej aj len ako zákon) a predkladá toto vyhlásenie o dodržiavaní zásad K dexu správy a riadenia
spoločností na Slovensku za rok 2020:

1$ 20 ods. 7 písm. b)Zákoĺa
2 

$ 20 ods. 7 písm. e)Zákona

I. PRINCÍP: pttÁvĺ AKCtoNÁRov A KĽUČovE FUNKCIE vLAsTNÍCTvA
Rámec správy a riadenia spoločností musí ochra ovato a u|'ahčovat'v kon práv akcionárov

Zaknihované akcie srí registrované podľa zákona v Centrálnom depozitári cenn ch papierov
a.s

Prevoďtelhosť akcií nie je obmedzená.
Akcie na doručitel'a s volhe prevoďtelhé prostredníctvom obchodnfta s cenn mi papiermi.

Informácie srí poskytované akcionárom včas a v zákonom požadovanom rozsahu.
Právo na informácie realizujri akcionĺári na valnom zhľomaždení. Rozhodujrice dokumenty sti
dostupné na internetovej stránke spoločnosti www.chemolak.sk. Akcionáľi majri možnosť
korešpondovať so spoločnosťou.

V zmysle stanov majri akcionári neobmedzené práva ričasti na valnom zhromaždení a na jeho
rozhodovaní. Hlasovacie práva spojené s akciami nie sri obmedzené.

Právo voliť a odvolávať členov orgánov spoločnosti mai akcionári na valnom zhromďdení.

áno

ano

áno

áno

áno

1. registrácia akcií

2'právo na prevod akciíobmedzenie
prevoditelhostir

3. právo na včasné a relevantné
informácie o spoločnosti

4. právo časti a rozhodovania na valnom
zhĺomaždení, obmedzenie hlasovacieho
právď

5. právo akcionára voliť aodvolávať

33



Vypl va zprávnych predpisov a stanov spoločnosti' Akcionári majri právo na poďel na zisku
spoločnosti podľa rozhodnutia vďného zhromaždenia.

Stanovy srí v srílade s platn mi právnymi predpismi prerokovávané a schvalbvané
akcionármi na valnom zhĺomaždení. Pri schvalbvaní intern ch predpisov sa postupuje podl'a
právomocí orgánov a ustanovení v stanovách.
Valné zhĺomaždenie akcioniírov rozhoduje o vydaní nov ch emisií.
Spoločnosť neemitovďa žiadne nové emisie akcií'
Mimoriadne transakcie napr. o zmluvy o prevode podniku a jeho časti, zrušenie spoločnosti,
zmena právnei formy podliehai schviíleniu na riadnom valnom zhromaždení.

Akcionĺári majrí zrákladné informácie o YZ k ďspozícii na riradnej tabuli spoločnosti, zo
zverejnenia v tlači a príslušné podklady predkladané na YZ srĺ dostupné na webovom sídle
spoločnosti 30 dní pred jeho konaním.

Postupy s uplat ovaním hlasovacích sri jasné, určité a zrozumíteľné pre každého akcioniíra.
Hlasovací poriadok je akcionrárom k ďspozícii na webovom sídle spoločnosti 30 dní pred

ieho konaním.
Komunikácia s menšinov mi akcionrármi a zahraničn mi akcioniármi je písomná, telefonická
a e- mailová. Každ akcionár má právo komunikovať so spoločnosťou a požadovať
infoľmácie.

Spoločnosť nerobí žiadne obmedzenia akcionáĺskych práv. Pre ul'ahčenie v konu
akcionárskych práv spoločnosť robí tieto opaEenia:

o Miesto konania VZ je sídlo spoločnosti
o Čas konania YZjev pracovn ch d och a v pracovn ch hodinách
o Nie s zavedené žiadne poplatky za hlasovanie

Stanovy tak to systém hlasovania neprip šťai vzhľadom na akcioniáĺsku štruktrĺru

ano

ano

ano

ano

áno

ano

ano

ano

nre

členov orgánov

6. právo na podiel na zisku

B. hvo ĺičagtĺ na rozhodovaní
o podstatn c:h menáchvspolďnood a
na pľístuo klďoľmáclám

1. stanovy a iné interné predpisy3

2. vy dáv anie nov ch emisií

3. mimoriadne transakcre

C. Pľávo čaď a hlasovanĺa nr vďnom
zhľomaždenÍ

1. Včasné informácie o valnom
zhľomaždení' programe
a o záležitostiach, o ktor ch sa má na
VZ rozhodovato
2. Postupy st visiace s uplat ovaním
hlasovacích práv by nemali byt'
prehnane zložité a nákladné:

a) Zĺiadené kanály pre komunikáciu
a rozhodovanie s menšinov mi a
zahraničn mi akcionármi.

b) Zrušené prekažky pre časť na
valn1ch zhromaždeniach (zíl<az
hlasovania pomocou zástupcu,
poplatky za hlasovanie, a pod.).

c) Existencia elektronického hlasovania

3 
$ 20 ods. 7 písm. h)Zákona
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spoločnosti . Na požiadanie akcionára sri mu materiály zasielané elektronicky.

V zmysle stanov mákaŽd akcionár právo klásť otazky k prerokovávan m bodom Programu.
odpovede poskytuj funkcionári priamo na valnom zhĺomaždení alebo písomne do 15 dní
od konania VZ v srílade so zákonom.

Spoločnosť zabezp,č e každému akcionárovi v kon jeho akcionáľskych práv.
Akcionár alebo akcionári, ktorí majri akcie, ktor ch menovitá hodnota dosahuje najmenej
5 vo základného imania, m žu s uvedením d vodov písomne požadovať zvolanie
mimoriadneho valného zhĺomaždenia na záleŽitostí.

Spoločnosť zabezpečaje každému akcionárovi v konjeho akcionárskych práv. Vol'ba
a odvolanie členov orgánov je v právomoci VZ. Akcionári sa z čast uj hlasovania o vol'be
a odvolaní členov orgĺínov spoločnosti. Í<ažd akcionár má právo nawhn ť kandidáta na
volbu alebo odvolanie člena o návrhu akcionáĺi na YZ.
Spoločnosť zabezp,člje každému akcionárovi v kon jeho akcionárskych práv.
Akcionári s v lehote 30 dní pred konaním VZ informovaní o sp sobe, mieste a čase na
získanie líplného znenia dokumentov a náwhy prípadn ch uznesení valného zhromaždenia,
ktoré sa budrĺ prerok vať v rámci určeného progTamu rokovania valného zhromaždenia.
oznámenie o konaní VZ je uverej ované na webovom síďe spoločnosti spolu s príslušn mi

v denníku s celoštátnou p sobnosťou a na radnei tabu]i spoločnosti'
Informácie ohl'adom odmien členov orgánov spoločnosti sti zverej ované v čtovn ch
vykazx,h spoločnosti. Akcionári maj možnosť naYZvyjadriť svoj niízor na odme ovanie
členov orgánov.
Stratégia odme ovania členov orgánov vypl va zo stanov spoločnosti, ktoré schval'ujri
akcionári spoločnosti. Praviďá odme ovania členov orgánov sti schvalbvané dozornou
radou. odmeny vo forme akcií sa neposkytui .

Informácie ohľadom odmien členov orgánov spoločnosti sri v celkovej hodnote
zverej ované v ríčtovn ch v kazoch a v ličtovnej závierke spoločnosti. Pokiaľ ide
o zverej ovanie ďmien konlaétnym členom orgánov spoločnosti tieto nezverei uieme

áno

áno

ano

áno

áno

áno

áno

áno

v neprítomnosti, wátane elektronickej
ďstrib cie dokumentov
a spol'ahliv ch systémov pre
potwdenie hlasovania.

3. Akcionáľi majr :

a) právo klásť otazky orgiínom
spoločnosti a externému auditu a dostať
na ne odpovede

b) Právo nawhovať body programu
a predkladať náwhy uznesení
proshedníctvom jasného a jednoduchého
postupu.

4. Podpora efektívnej ličasti akcionárov
na rozhodnutiach o nominácii, volnbe
a odmenách členov orgánov
spoločnosti:

a) Možnosť ličasti na a hlasovania
akcionĺírov o nominácii členov
orgánoŕ.

b) Prístup akcionárov k dokumentom
t kajrícim sa hlasovania na vďnom
zlromaždení.

c) Možnosť akcionárov informovať
o svojich názoroch ohľadom odmien
členov orgánov spoločnosti.

d) Schvalbvanie nefinančn ch systémov
odme ovania (akcie a pod.)
akcionrármi.

e) Zverejnenie odmien členov orgánov
spoločnosti a vyššieho manažmentu,
celkov ch vyplaten ch a wsvetlenie

4 
E20 ods. 7 písm. g) zákona o ríčtovníctve
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z d vodu citlivosti dajov a potreby ochĺany osobn ch dajov podľa zĺíkona o ochrane
osobn ch rídaiov.
Stratégia odme ovania členov orgĺánov vypl va zo stanov spoločnosti, ktoré schval'ujri
akcionári spoločnosti. Pravidlá odme ovania členov orgánov sti schvaľované dozornou
radou. Stratégia odme ovania Zamestnancov spoločnostije upravená v intern ch postupoch
platn ch v spoločnosti.
Člen dozornej rady volen zamestnancamije oprávnen nahliadať do všetk ch dokladov
azáznarnov t kaj cich sa spoločnosti a má k dispozícii návrhy na nomináciu členov orgánov
predkladané predstavenstvom spoločnosti na schviílenie valn m zhĺomaždením .

o kandidátoch do orgánov spoločnosti je predkladan vďnému zhromaždeniu profesijn
životopis.

V oznámení o konaní YZ sil akcionári informovaní o možnosti hlasovania na základe
splnomocnenia. Vzor splnomocnenia majri akcionári priložen k poučeniu.

Spoločnosť umož uje akcionrírom hlasovanie na základe splnomocnenia. Vzor
splnomocnenia zverej uje.

Akcionári sli informovaní o možnosti vykonávať svoje hlasovacie právo na vďnom
zhromaždení a hlasovať na om osobne alebo prostredníctvom zástupcu. Tieto informácie
dostávaj v oznámení o konaní vďného zhromaždenia.

Spoločnosť zverej uje v sledky h]asovania na vďnom zhromaždení v zápisnici
z vďného zhromaždenia.

Poriadok pre hlasovania na valnom zhĺomaždení je k ďspozícii akcionárom
Sp sob hlasovania určuj stanovy.
Stanovy neobmedzujtí v kon hlasovacieho práva.

áno

áno

áno

ano

ano

áno

ano

spojitosti medzi odme ovaním
a vÝkonnosťou sooločnosti.

f) Schvalbvanie ak chkol'vek
podstatn ch zmien v systéme
odme ovania akcionármi.

Účasť neaivisl ch členov orgánov
spoločno sti na nominačn ch po srup och.

Zverej ovanie CV knndid tov a
inforruicií o ich in chfunkciách
v orR noch spoločnosti.

5. Umožnenie nediskľiminačného
hlasovania akcionárov v neprítomnosti:

a) Hlasovanie na základe
splnomocnenia je vykonávané
v hradne v slilade s usmernením
držitel'a solnomocnenia.

b) Zverejnenie hlasovania spojeného
so splnomocnením.

c) Zverejnenie smerníc pre
hlasovanie ak bolo splnomocnenie
udelené orgiínom spoločnosti
alebo manažmentu penzijn ch
fondov.
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V stanovách spoločnosti nie je upravená možnosť hlasovania elektronickou formou .

Spoločnosť neobmedzuje vzájomné konzultácie akcionárov

Spoločnosť nemá vedomosť o žiadnych dohodách medzi majitel'mi cenn ch papierov, ktoré
by mohli mať zanásledok obmedzenie prevoditelhosti cenn ch papierov a obmedzenie
hlasovacích práv.

Spoločnosť nevydala cenné papiere s osobiĺr mi právami konfioly

Kapitáov frh informuje o transakciách v kaŽdodenn ch burzov ch informáciách.
Spoločnosť monitoruje tieto informácie.

Spoločnosť za&zpečaje informáciu o štrukttire kapitálu zákonn m sp sobom vo v ročnej
správe spoločnosti v srílade so zákonom.

Spoločnosť zabzpeéuje za rovnak ch podmienok rovnaké zaobchádzane so všetk mi
akcionánĺri.

Spoločnosť neeviduje inštitucionálnych investorov

nle

áno

áno

áno

áno

árro

áno

áĺlo

6. Učasť na hlasoYnní ele}Úronickou
fonmou nediskrimirračn m sp sobom
(ak spolďnosť takéto hlasovanie
nmoznutet.

i. Dohody medzi majiteľmi cenn ch
papierov, ktoré s1známe aktoré m žu
viesť k obmedzeniam prevoditelhosti
cenn ch papierov a obmedzeniam
hlasovacích práť

i.i. Majitelia cenn ch papierov
s osobitn mi právami konfroly a opis
t chtopráŕ

1. Rozhodnutia o kapitáIovej
štruk re v kompetenď riaďacich
orgánov, schvď'ovanie akcionármi.

i. Rovnaké práva spojené s akciami
rovnakého druhu.

ii. Informácie pre investorov
o právach spojen ch s akciami
pred nákupom akcií.

4- $ 20 ods.7 písm. f) Zákona

6 
$ 20 ods. 7 písm. d)Zákona

37



Spoločnosť zabezpečuje každému akcionárovi v kon jeho akcionárskych práv v srilade so
zákonom. V kon práv akcionáĺa nie je pred konaním valného zhromaždenia podmie ovan
uložením akcií akcionáĺana ričet inej osoby, prevedením na inri osobu alebo vykonaním ich
registrácie na meno inej osoby podl'a osobitného predpisu.

Spoločnosť zabezpečuje informáciu o štrukt re kapitálu zĺíkonn m sp sobom vo v ročnej
správe spoločnosti v s lade so zákonom.

Spoločnosť zabezpečuje ochĺanu svojich záujmov a záujmov jej akcionárov v s lade so
zákonom.

Účtovné vykazy uvádzajri transakcie so spriaznen mi osobami

Účtovné vykazy uvádzajri transakcie so spriaznen mi osobami

Podl'a stanov spoločnosti transakcie spriaznen ch os b schval'uje predstavenstvo
spoločnosti

Spoločnosť prijala v r. 2008 Etick k dex podl'a ktorého sa riadia členovia orgánov a
zamestnanci spoločnosti. Etick k dex vychádza zo zadefinovan ch firemn ch hodn t a
určuje pravidlá správania k sebe navzájom a k extern1 m partnerom. Účasť na akejkoľvek
transakcii, alebo záf,ežitosti realizujrĺ členovia orgiánov a Zamestnanci spoločnosti v srilade
s etick m k dexom spoločnosti'

Učasť na akejkoľvek transakcii, alebo záležitosti reďizuj členovia orgánov a zamestnanci
spoločnosti v srilade s Etick m k dexom spoločnosti. Spoločnosť netoleruje konania, keď
osobné záuimy' resp. aktivity Zamestnanca neprípustne zasahuiri do činnosti Zamestnanca.

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

iii. Zmeny vekonomick ch
a hlasovacích právach
schvaľované kvalifi kovanou
väčšinou hlasov tej skupiny
akcionárov, ktorej sa zmena t ka.

2. Zveľej ovanie kapitálov ch
štruktrir a doh d o prevzatí.1

F. Transakďe spriaanen ch os b
schval'ované a rykonlivané tak' aby sa
zabezpečil pľimeran manažment
konfliktu záqimov a ochrana záuJmov
spoločnosti a jej akcionárov.

1. Riešenie konfliktu záujmov v ľlímci
transakcií spriaznen ch os b.

i. Vytvorenie efektívneho systému na
určenie transakcií spriaznen ch os b.

ii' Vytvorenie postupov na schválenie
transakcií spriaznen ch os b, ktoré
umožnia minimalizovať ich negatívny
dosah.
2. Členovia orgánov spoločnosti a vyšší
manažment sprístup ujri informácie
o tom, či majr priamy alebo nepľiamy
záujem na ktoľejkol'vek transakcii
ďebo záležitosti, ktoľá sa priamo
dotÝka sooločnosti.
V prtpade piznaniau znamného
osobného záujmu sa osobav konflikte
zĺiuimov ne z č ast ui e na rozhodov aní,

7 
$ 20 ods. 7 písm. a) a i) zákona o čtovníctve
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Spoločnosť vyžaduje od svojich Zamestnancov dodržiavanie nezlučiteľnosti medzi vlastn mi
záujmami srikromného charakteru s pracovnou pozíciou, ktor zastávairi.

Spoločnosť zabezpečuje za rovnak1 ch podmienok rovnaké zaobchádzanie so všetk mi
akcioniírmi, platí princíp proporcionality.
Clenovia orgiínov spoločnosti vykonávajri svoju p sobnosť v srilade so záujmami
spoločnosti a všetk ch akcioniĺrov.

Spoločnosť v roku 2020 nerozhodla o ukončení verejného obchodovania, spoločnosť plánuje
o skončení obchodovania v priebehu roku 2021.

V spoločnosti nedošlo k žiadnej z popisovan ch transakcií

Spoločnosť nemá,zavedené žiadne osobitné nástroje na ochranu proti prevzatiu spoločnosti

ano

ano

ano

ano

ktoré sa danej transakcie alebo aÍležitosĺi
ťka'
G.Ochrana minoritn ch akcionárov
pred nekď m konaním akcionáľov
s kontroln m Yplyvom, vrdtane
činn ch prostľiedkov nápraw.

i. Lojrálnosť členov orgĺínov voči
spoločnosti a všetk m akcionĺírom.

ii. Zákaz poškodzujríceho obchodovania
na vlastn čet. V prípade
obchodovania v rrímci skupiny -
kompenzácia transakcií v prospech
inej spoločnosti v skupine získaním
zodpovedairícei v, hody.

iii. V kup akeiízaspravodlivé
protiplnenie v prípade ukončenia
verejného obchodovania spoločnosti.

H. Efek vne a transparentnémožnosti
zísl<ĺnla kontroly nad spoločnosťou

1. Prevzatie spoločnosti, zlričenia,
splynutia, pľedaj v znamnej časti
podniku a iné mimoriadne transakcie
za transparentné ceny a za
spravoďiv ch podmienok chľániac
pľáva všetk ch akcionárov.

2. Nástľoje na ochranu proti prevzatiu
spoločnosti nepoužívat' na ochranu
manažmentu a orgánov spoločnosti
pľed zodpovednost'ou.
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Spoločnosť nemá zavedené žiadne ochĺanné nástroje.
Spoločnosť neeviduje dohody uzatvorené medzi ou a členmi jej orgiánov alebo
zamestnancami, na ktoq ch zákJade sa im má poskytnriť náhĺada, ak sa ich funkcia ďebo
pracovn1 pomer skončí vzdaním sa funkcie, v povedbu Zo strany zamestnanca, ich
odvolaním, v1poveďou Zo strany zamestnávateľabez uvedenia d vodu alebo sa ich funkcia
ďebo pracovn' pomer skončí v d sledku ponuky na prevzatie.

ano
3. Informácie o existencii potenciálnych
obľann ch nástľojoch v spoločnostit.

sp sob splnenit
(stnlčn popis)

Spoločnosť nevykonáva činnosť inštitucionálneho investora.

Spoločnosť nevykonáva činnosť inštitucionálneho investora.

Spoločnosť nevykonáva činnosť inštitucionálneho investora.

spĺnalncsptaa

ano

ano

ano

A. Spolďnocť vykonávq| ca činnmť
inštihrďonálneho lnvestora nakladq| ca
so zYenen mi pľosfiiledkamĺ zvercJ qie svoJu
politiku spráw spolďnosff.

1. Spoločnost'zverej uje postupy a stratégie
spľávy spoločností, v ktoľ ch dľží podiely.

2. Spoločnost'zverej uje postupy a stratégie
pľe uplat ovanie hlasovacích práv.

Zverej ovanie postupov a stratégií pre u kon
hlasovacích práv a sprĺivu spoločností je možné
vykonávať priamo na požiadanie subjektu alebo
plnym uerejnením, najmii ak sa jedruí o spoločnosti

vykoruivaj ce investície ako hlavn podnilrateľsh,i
činnost' (fondy, inve stičné spoločnosti).

B. Spoločnmť vykonávqi ca činnosť
spľostredkovateľa koná v srilade s usmerneniami
skutočného vlastníka.

II. PRINCÍP: INŠTITUCIoNÁLNI INvEsToRI, KAPITÁLoVÉ TRHY A INÍ SPRoSTRBDKoVATELIA

8 
E 20 ods. 7 písm. i) a j) zrákona o čtovníctve
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V prípade ak akcionár vykonáva svojej práva prostredníctvom splnomocnenca
musí sa tento preukázať písomn m splnomocnením obsahujrícim rozsďt
splnomocnenia, k pia splnomocnenia musí byť odovzdaná zapisovatelbvi pre
čely evidencie.

V oznámení o konaní YZ s(l akcionári poučení o možnosti zričastniť sa vďného
zhromaždenia v zast pení na základe písomného splnomocnenia. K poučeniu je
pripojen aj vzor tlačiva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca
m že použiť s uvedením sp sobu a elektronick ch prostriedkov, ktor mi
spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní' o zmene udeleného splnomocnenia a
o odvolaní splnomocnenca. V prípade ak akcionár vykonáva svojej práva
prostredníctvom splnomocnenca musí sa tento preukÁzať písomn m
splnomocnením obsďruj cim rozsah splnomocnenia, k pia splnomocnenia musí
byť odovzdaná zapisovatelbvi pre ríčely evidencie.

Spoločnosť uverej uje informácie o konaní vďného zhromaždenia v oznĺímení
o konaní vďného zhĺomaždenia v lehote najmenej 30 dní pred konaním vďného
zhromaždenia na svojom webovom sídle, na radnej tabuli spoločnosti a v dennfl<u
s celoštátnom p sobnosťou.
V oznámení o konaní YZ s(l akcionári poučení o možnosti zričastniť sa vďného
zhromaždenia v zast penínazík|ade písomného splnomocnenia. K poučeniu je
pripojen aj vzor tlačiva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca
m že použiť s uvedením sp sobu a elektronick ch prostriedkov, ktor mi
spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a
o odvolaní splnomocnenca.

áno

áno

áno

* best practice

1. Sprostredkovatel' nevykonáva hlasovacie
práva pokiď na to nedostal vysloven príkaz
od vlastníka akcií.

2. Spoločnost' neobmedzuje právo akcionárov
na pľiamy v kon hlasovacích pľáv ďebo
v kon prostredníďvom sprostredkovatel'a.

3. Spoločnost'informuje o konaní valného
zhromaždenia tak, aby nepriamo
neobmedzovala akcionáľov v možnosti zvoliť
si priamu alebo sprostredkovanri formu
v konu hlasovacích pľáv.

Tento princíp sa nevzt'ahuje na u kon pniv
sprĺivcamifondov alebo in rni osobami na zdklade
osobiného poverenia9.

9 zákonč.812Ň5Z.z.osprávcochao zmeneadoplneníniektor chzákonov, $ 182anasl. zákona č.I6lt2OI5Z.z.Civilrny mimosporov poriadok
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Spoločnosť má vnritropodnikov právnu norÍnu _ Príkaz GR č. 2l2N8 _ Etick
k dex, ktoľ určuje pravidlá správania sa členov orgánov a zamestnancov
spoločnosti a riešenie situácií spojen ch s konfliktom záujmov.

CHEMOLAK a.s' má pre zabezpečenie svojich podnikateľsk ch aktivít cel s bor
d vern ch informácií. Spoločnosť vyžaduje, aby zamestnanci spoločnosti
zachovávali mlčanlivosť o d vern ch informáciách, ktoré im boli zverené, resp.
o ktor ch sa dozvedeli pri v kone svojej práce. Prezradenie, resp. nik d veľn ch
informácií a ich prípadné využitie konkurenciou by mohli sp sobiť spoločnosti
škodu.

Spoločnosť má vn tropodnikovrí právnu norÍnu _ Pikaz GR č. 212008 - Etick
k dex, ktory zakazuje členom orgánov a ZaÍnestnancom spoločnosti zverej ovať
d verné informácie.
CI{EMOLAK a.s. má pre zabezpečenie svojich podnikateľsk ch aktivít cel sribor
d vern ch informácií. Spoločnosť vyžaduje, aby zamestnanci spoločnosti
zachovávali mlčanlivosť o d vern ch infoľmáciách, ktoré im boli zverené, resp.
o ktor ch sa dozvedeli pri v kone svojej práce' Prezradenie' resp. nik d vern ch
informácií a ich prípadné využitie konkurenciou by mohli sp sobiť spoločnosti
škodu.

Spoločnosť vyžaduje, aby zamestnanci spoločnosti zachovávďi mlčanlivosť o
d vern ch informáciách, kÍoré im boli zverené, resp. o ktoľ ch sa dozvedeli pri
v kone svojej práce. Prezradenie, resp. rinik d vern ch informácií a ich prípadné
využitie konkurenciou by mohli sp sobiť spoločnosti škodu.

ano

ano

áno

áno

C. Spoločnosť vykonávqiĺica člnnosť
ĺnštitucionálneho investora zvercJ qie
potencllĺlne koďli}Úy zĺĺq|mov, ktoŕ m žu pľi jej
činnoofi vzntkn ť a sp 6ob ic;h riešenia.

1. Spoločnost'má vn toľné postupy
na monitoring a identifikáciu, ľiďenie
a zverej ovanie ďebo individuálne
oznamovanie konfliktu záujmov.

D. Spoločnosť znkade vykonávanie obchodov
s využitím d veľn ch iďoľmáciíďebo nazáklade
manipulácie trhu.

1. Spoločnosť má prijaté vnritorné postupy
zakazujlice zamestnancom a samotnej
spoločnosti vykonávať obchody s využitím
d vern ch ĺďormácií ďebo s využitím
manipulácie s trhom.

2. Spoločnosť má vnritorné postupy na
monitoring a presadzovanie zákazu zneužitia
d veľn ch informácií alebo manipuláciu
s trhom.
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Spoločnosť nemá akcie emitované v inom štáte ako štát jej sídla.

sp sob splnenia
(sfiučn popis)

Spoločnosť podporuje spoluprácu medzijednotliv mi zainteresovan mi stranami-
akcionármi, zamestnancami, dodávatel'mi a odberatel'mi.

Spoločnosť rešpektuje práva akcionáľov.

Spoločnosť zabezpečuje ochranu práv všetk ch zainteresovan ch strán.
Zamestnanci maj právo upozorniť zamestnávateľa na porušovanie etick ch,
morálnych ďebo aj právnych pravidiel na pracovisku, majri právo oznamovať
nekalé či neetické praktiky svojmu nadriadenému či určenej zodpovednej osobe

Zamestnanci maj ričasť v dozornej rade spoločnosti.
Spoločnosť zabezpečuje každé tri roky vol'by jedného člena dozornej rady
zamestnancami spoločnosti.

ano

spĺlĺďncspĺťu

ano

áĺlo

* best practice

* best practice

* best practice

áno

ano

E. Spoločnosť zverej uje rozhodné pľávo, ktoľ m
sa spravqie v kon prdv spojen ch s jej akciami
ďebo in mi ou emitovan mi Íinančn mi
nástrojmi poktď sri emitované v inom štáte ako
štáte jej síďa.

i. V1 znam zainteresovan ch strán pre spoločnosť

A. Rešpektovanĺe práv zďnteľesovan ďr stldn.

Akceptovanie širších ziujmov na lolaílnej rovni.
Dodržiavanie Smerníc oSN pre obchod
a ludské pr va.

Dodržiavanie Smernice oECD pre nadruirodné
spoločnosti.

B. Možnosti efektívnej ochrany prdv
zainteľesovan ch stľán.

c. Úcasľ zamestntncov v oľgánoch ľpoločnosff.

III. PRINcÍp' Úr,orĺĺ ZAINTERBsoVANŕcH sTRÁN PRI sPRÁvE sPoLoČNosTÍ
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Spoločnosť zabezpečuje všetk m zainteresovan m sranám na prístup
kinfoľmáciám vrozsďru zodpovedaj com postaveniu konkrétnej zainteresovanej
strany.

Spoločnosť zverej uje Vyhlásenie o dodržiavaní zásad K dexu správy a riadenia
každoročne vo svojej v ročnej správe.

Vo Vyhlásení o dodržiavaní zásad K dexu správy a riadenia spoločnosť zverej uje
aj odch lky od odpor čaník dexu so zd vodnením svojho postupu.

Spoločnosť oce uje najmä morálnu integritu členov orgánov spoločnosti, čestnosť,
poctivosť a bez honnosť v mravnom zmysle.
Zamestnanci maj právo upozorniť zamestnávateľa na porušovanie etick ch,
morálnych alebo aj právnych pravidiel na pracovisku, majri právo oznamovať
nekalé či neetické praktiky svojmu nadriadenému či určenej zodpovednej osobe.

Spoločnosť má internri právnu norÍnu _Pĺikaz GR 1/2015, upravujrícu vnritorn
systém vybavovania podnetov, podľa ktorej majri zamestnanci právo upozorniť
zamestnávatel'a na porušovanie etick ch, morĺílnych alebo aj právnych praviďel na
pracovisku, maj právo oznamovať nekalé či neetické praktiky svojmu
nadriadenému či určenej zodpovednej osobe.

Spoločnosť zabezpečuje uhrádzanie pohl'adávok voči všetk m veriteľom v srilade
s dohodnutÝmi olatobnÝmi oodmienkami'

áno

ano

ano

ano

ano

i. Dodržiavanie nezávislosti správy d chodkov ch
fondov od manažmentu spoločnosti.

D. hvo na prístup k infomáciám.

E. hinďn ..fudlžui alobowsvctli'í.

i. ZverejitovanieVyhl seniavo v ročnej správe.

ii. Zverej ovanie odch lok od odponíčaní K dexu.

F. Kontrolné a dovolacie sa mechanlzmy
zainteresovanÝch strán

i. Riešenie integrity funkcionárov spoločnosti

,,Due diligence" pre oblasť ľudslc ch prĺiv - vr tane
pracovn chpr v (Iabour rights), pr va spotrebiteľov
(consumer rights), pr va nn kvalitné životné
p r o s tre di e ( e nvi r onme nt al ri ght s ) a p rot iko rup čn c h
práv a ( anti- c o rruption ri ght s ).

G. ochrana veľltel'ov.
i. Konanie v záujme veriteľov v prípadoch

kÍeďtn ch rizft.
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sp sob splncnia
(stručn popis)

Spoločnosť zabezpečuje overovaĺrie ríčtovnej závierky audítorom schválen m
valn m zhromaždením.

Spoločnosť prezentuje svojej ciele v Podnikateľskom pláne spoločnosti na
príslušn rok .

Spoločnosť zverej uje informácie o štruktrire vlastného imania, kvalifikovanej
ričasti v rozsahu podl'a právnych predpisov a burzov1 ch pravidiel najmä
v ričtovn ch závierkach, v ročnej správe , kÍoré zverej uje na svojej webovej
stránke.

Spoločnosť zverej uje informácie o vlastníkoch spoločnosti, osobách s
kvďifikovanou časťou a osobách s právom osobitnej kontroly v rozsahu podľa
právnych predpisov najmä v ričtovn ch závierkach, v ročnej správe, ktoré
zverej uje na svojej webovej stránke.

Spoločnosť zverej uje informácie o vlastníckej štrukt re skupiny v rozsahu podľa
právnych predpisov najmä v ročnej ričtovnej závierke, v ročnej správe, ktoré
zverej uje na svojej webovej stránke.

spĺ alnespĺ a

ano

ano

áno

ano

ano

A. Minimálne požiadavky na zvereJ ovanie.

1. Auditovaná ričtovná závierka
dokumentujrĺca Íinančn v konnost' a
finančnri situáciu spoločnosti.

2. Ciele spoločnosti a neÍinančné iďormácie
vľátane podnikatel'skej etiky, ako aj
environmentálnych a in ch zá,ľäzkov
spoločnosti.

3. Infoľmácie o štrukt re vlastného imania,
kvalifikovanej ričastilo a osobitnej
kontrole:

Informácie o v|astníkoch spoločnosti, osobách
s kvalifikovanou ričasťou a osobách s právom
osobitnej kontroly a vel'kosti ich hlasovacích
právl1.

Informĺicie o štrukt re skupiny, ak je s časťou
takejto skupiny.

Iv. PRINCÍP: ZVEREJŇovĺľrB INFoRMÁCIÍ A TRANSPARENTNoSŤ

l0 Napr. $ 7 ods. 11 zákonač, .483lz00l Z.z. obankách aozmene adoplnení niektor ch zákonov alebo $ 8 písm. f ) zákona č.566tzOO1Z. z' ocenn ch papieroch
a investičn ch službách a o Zmene a doplnení niektor ch zákonov.

'' $ 20 ods.7 písm. a), c) a d)Zŕkona
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Spoločnosť zverej uje informácie o štruktrĺre akcionárov v rozsďlu podl'a
právnych predpisov vo v ročnej správe, ktorri zverej uje na svojej webovej
stránke.
Spoločnosť nemá zamestnanecké akcie.Žiaden z členov manažmentu nevlastní
akcie spoločnosti.

Spoločnosť zabezpčuje zverejnenie konečného uŽívatelh v hod a jeho zápis
v registri Paĺtnerov verejného sektora a aktualizáciu dajov v registri dvakrát
ročne. Spoločnosť zabzpečlje zápis dajov o konečnom užívatelbvi v hod do
obchodného registra ako aj prípadnri aktualizáciu zapisovan ch dajov
v obchodnom registri.

Spoločnosť zverej uje informácie o odme ovaní členov predstavenstva, dozornej
rady podl'a právnych predpisov najmä v ročnej ričtovnej závietke, v ročnej
správe, ktoré zverej uje na svojej webovej stránke.
odme ovanie konkrétnych členov orgánov a vyššieho manažmenfu spoločnosť
nezverej uje z d vodu ochrany osobn ch ridajov podl'a zákona o ochrane osobn ch
dajov.

odme ovanie členov orgĺánov spoločnosti sa spravuje Praviďami odme ovania
schválen nni dozornou radou spoločnosti. Spoločnosť zverej uje informácie
o odme ovaní členov predstavenstva, dozornej rady v rozsahu podľa právnych
predpisov najmä v ročnej ričtovnej závierke, v ročnej správe, ktoré zverej uje na
svojej webovej stránke. odme ovanie konkrétnych členov orgiínov a vyššieho
manažmentu spoločnosť nezverej uje z d vodu ochrany osobn ch lídajov podl'a
zákonao ochrane osobn ch dajov.

áno

áno

áno

áno

Infonruície o vlastníctve al<cií spoločnosti čIenrni
predstav ensn a alebo dozornej rady spoločno sti
alebo zamestnancatni vyššieho manažmcntu a ich
hlasovacích pnivach..

ii. Informácie o konečn ch užívatelbch v hod
spoločnosti a ich hlasovacích právach.

4. Informácie o odme ovaní v spoločnosti:

i. Informácie o odme ovaní členov
predstavenstva, dozornej rady a zamestnancov
v konného manažmentu.

ii. Informácie o pláne odme ovania
v nasledujrícom roku, resp. rokoch spolu
s informáciou o odmenách v predchádzajrícom
roku.
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odme ovanie konkrétnych členov v konného manažmentu spoločnosť
nezverej uje z d vodu ochrany osobn ch ridajov podl'a zákonao ochrane osobn ch
dajov.

Kvalifikované životopisy obsahujrice iďormácie o kvďifikácii a pracovn ch
skrisenostiach členov orgánov spoločnosti a v konného manažmentu s uložené
v spisovni personálneho ríseku spoločnosti.

Každ akcionár má právo navrhnlíť kanďdáta na vol'bu alebo odvolanie člena
orgánov spoločnosti. Prílohou návrhu je štrukturovan životopis obsahuj ci
informácie o dosiahnutom vzdelaní, zručnostiach a pracovn ch skrisenostiach
apozíciách. o návrhoch hlasuiri akcionári na YZ.

Žiadenčlen orgánu spoločnosti nemá opcie na nákup akcií.

Informácie o členstve členov orgánov spoločnosti a v konného manažmentu
spoločnosti v in ch spoločnostiach s verejne dostupné v obchodnom registri.

Nie

Ano

Áno

Ano

Áno

iii. Infoľmácie o pevn ch a pohybliv chzložkách
odmien, podmienkach odkladu v platy
a nepriznania odmeny a informácie
o podmienkach v platy odmeny v spojitosti
s dosahovaním ciel'ov a v 'konnosťou

spoločnosti.

5. Informácie o členoch orglánov spoločnosti
a zamestnancoch v konného manažmentu
spolďnosti najmä:

i' Informácie o kvalifikácií a skrisenostiach.

ii. Informácie o sp sobe a podmienkach v beru
osoby.

iii. Informácie o vlastníctve akcií ďebo in ch
fi nančn ch nástrojov emitovan ch
spoločnosťou alebo opciách na nákup tak chto
finančn ch nástrojov.

iv' Členstvo v orgánoch in ch spoločností ďebo
zastávaní v konn ch funkcií v in ch
spoločnostiach.
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Spoločnosť má Etick k dex, ktor určuje pravidlá správania sa členov orgánov
a zamestnancov spoločnosti a riešenie situácií spojen ch s konfliktom záujmov.
Spoločnosť netoleruje konanie, keď osobné záujmy, resp. aktivity zamestnanca
neprípustne zasahujrí do činnosti zamestnanca.
Zamestnanec m že popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere
vykonávať zárobkov činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti
zamestnávatel'a len s jeho predchádzaj cim písomn m srihlasom.
Spoločnosť vyžaduje od svojich zamestnancov dodržanie nezlučitel'nosti medzi
vlastn mi záujmami srikromného charakteru s pracovnou pozíciou, ktoní
zastÁvaj '
Zamestnanec je povinn pri akomkoľvek konaní za zarĺesÍnávatel'a správať sa tak,
aby nevznikali situácie sp sobujrice konflikt záujmov.

Informácie o transakciách so spriaznen mi osobami sri zverejnené v ričtovnej
závierke.

Informácie o transakciách so spriaznen mi osobami s zverejnené v ričtovnej
závierke

Spoločnosť vykonáva interné pos denie ľizk asolventnosti. Vykonáva ich
anal zy, vyhodnocovanie a prijíma ričinné opatrenia na ich minimďizovanie.

Áno

ano

áno

áno

áno

v Informácia o skutočnosti, či je tak to člen
orgánu spoločnosti alebo člen v konného
manažmentu spoločnosti považovan
za nezávislého.

6. Transakcie spľiaznen ch os b12.

i. Informácie o transakciách so spriaznen mi
osobami a ich záv ažnosti a podmienkach.

ii. Informácie o transakciách so spriaznen mi
osobami sri uverej ované nepretržite
s v nimkou opakujrícich sa transakcií
za bežn ch trhov ch podmienok,
zveľej ovan ch v pravideln ch správach..

7. Rizikové faktory:

i. Informácie o predvídatelh ch izikach
v závislosti od oblasti podnikatel'skej činnosti
spoločnosti.

12 
$ 59a zákonač.5l3ll99l Zb. obchodn zá/ĺlonnk
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Spoločnosť vykonáva interné posridenie rizíJĺ.' asolventnosti. Vykonáva ich
malyzy, vyhodnocovanie a prijíma ričinné opatrenia na ich minimalizovanie.

Záujmy zamestnancov zastupuje ďborová orgarizácia ajeden zamestnanec
v dozornej rade ako člen dozornej rady volen zamestnancami spoločnosti.

}ajvyšším orgánom spoločnosti je VZ.
Statutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo.
Kontroln m orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktoľá záĺoveil plní funkciu
v boru pre auďt. Aožeĺĺe orgánoch je verejne znátme podľa obchodného registra
a uverejnené na webovej stránke spoločnosti.

Spoločnosť prijala K dex správy a riadenia spoločnosti.
o dodržovaní zásad k dexu informuje každoročne vo svojej v ročnej správe vo
Vyhlásení o dodržiavaní zásad, K dexu správy a riadenia.

Vymedzenie právomocí orgánov spoločnosti upravujri stanovy spoločnosti.
Právomoc členov v konnému manažmentu je upravená v organizačnom poriadku
spoločnosti, ktor ako interná právna norma je zverejnen na incomingu
spoločnosti.

ZakJadacia listina a stanow spoločnosti sri uložené v Zbierke listín obchodného

áno

áno

áno

áno

áno

áno

ii. Informácie o predvídatelh ch izíkách
spojen ch s lokďitami, v ktor ch spoločnosť
p sobí, so závislosťou od komodít, surovín
alebo odberatelbv a klientov, rizikách
finančného trhu, najmä rirokov ch a menov 'ch

izikách, ĺizikách derivátov ch a
podsrivahov ch transakciách, rizikách
obchodnej stratégie a environmentálnych
nzikách.

8. Záieiiitosti t kajlice sa zamestnancov
a in ch záujmov ch skupín spoločnosti.

9. ZloŽeme a činnosť orgánov spoločnosti
a stratégia v oblasti spnívy a ľiadenia
spoločnostŕ3.

l. Informácia o vn tornom usporiadaní, zlož,ení
a činnosti orgánov spoločnosti.

ii. Informácia o stratégií v oblasti správy, wátane
zvercjnenia k dexu správy, ktor m sa
spoločnosť riaď a sp sobe jeho implementácie.

iii. Informácia o rozdelení právomocí medzi orgány
spoločnosti a členov vyššieho manažmentu
spoločnosti.

Spoločnosť 4lerei uj e stanow, zakladai ce listiny

': E 20 ods. 6 písm. a), b), c), e) a f)
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registra a s verejne dostupné.
KaŽdázmenat chto dokumentov je ukladaná do Zbierky listín obchodného registra
aje verejne dostupná'

Spoločnosť zverej uje infoľmácie a dokumenty v srilade so zákonn mi
požiadavkami na webovej stránke spoločnosti, v zbierke listín obchodného registra,
v CERI a v prípade inďviduálnych žiadostí akcionára aj len pre tento ričel či
prfleätosť.

Spoločnosť zabezpečuje overenie ročnej ričtovnej závierky a v ročnej správy
nezávisl m, kompetentn m a kvďifikovan m audítorom, ktorého určuje valné
zhromaždenie.

Spoločnosť zabezpečuje, že funkciu v boru pre auďt vykonáva dozorná rada
spoločnosti.

Spoločnosť zabezpečuje, že audítor, ktorého určuje vďné zhromaždenie
neposkytuje spoločnosti žiadne iné služby.

ano

áno

ano

áno

orgánov a u borov spoločnosti.

B. Spoločnocť zvereJ qie iďomáde v s lade
s platn mĺ poäadavkaml a štandardmi
čtovníďva a finančného a neflnančného

v kazníctvail.

C. Audit spolďnosd vykonáva nezáYlďá'
kompetentná a kvďifĺkovaná auďtorsklĺ
spolďnosť.

l. Spoločnosť máznaden V bor pre auďt, ktor
dohliada na vykonávanie interného a externého
auditu.

ii. Spoločnosť uplat uje pravidlá pre
minimalizáciu konfliktu záujmov pri v kone
externého auditu.

la Napr. $ 20 Zákona
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Spoločnosť zabezpečuje' že audítor, ktorého určuje valné zhľomaždenie
neposkytuje spoločnosti žiadne iné neaudítorské sluŽby .

Na odporučenie dozornej rady vykonávajricej činnosti v boru pre auďt vďné
zhĺomaždenie priamo určuje externého audítora.
Extern audítor predkladá správu valnému zhĺomaŽdeniu .

Valné zhĺomaždenie priamo určuje externého audítora na konkrétny kalendĺámy
rok.

Spoločnosť zabezpečuje pre akcioniárov zhodn a nediskriminačn prístup
k relevantn m informáciám zverej ovaním informácií na webovej striánke
spoločnosti .

Spoločnosť zverej uje informácie a dokumenty v s lade so zákonn mi
požiadavkami na webovej stránke spoločnosti, v zbierke listín obchodného registra,
v CERI a v prípade inďviduáInych žiadostí akcionára aj len pre tento rĺčel či
príležitosť.

Spoločnosť zverej uje informácie a dokumenty v srilade so zĺíkonn1mi
požiadavkami na webovej stránke spoločnosti, v zbierke listín obchodného registra,
v CERI a v prípade individuálnych žiadostí akcionára aj len pre tento ričel či
príležitosť.

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Spoločnosť alerej uje opatrenia na ztľ šenie
nezĺivislosti externého auditu napr. zĺikaz alebo
obrnedzenie vykoruivania neaudítorsb ch služieb
extern maudítorom, tverej ovanie platieb za
neaudítorské služby, uplat ovanie pravidelnej
rotácie audítorov, pevné filnkčné obdobie, aÍknz
zdieľan ch auditov alebo zamestruivania audítorov
počas určitého obdobia.

D. Extem audítor sa zodpovedá pľiamo
akcionĺĺrom.

h dobr prax sa povaiuje, ak externého audítora
určuje prtamo valné zhromaždenie spoločnosti.

E. Spoločnoeť zabezpďqje pre akclonárov a iné
zainteresované osoby zhodn a nediskrlminačn
prístun k ľďevantn rn informáciám.

1. Prístup k relevantn m informáciám
o spoločnosti nie je podmienen splnením
neod vodnen ch administratívnych alebo
finančn ch podmienok.

ll Zverej ovanie relevantn ch informácií je
vykonávané pravidelne a v prípade v skytu
závažn ch okolností aj ad hoc.
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sp sob splnenia
(stručn popilĺ)

Členovia orgiínov sti povinní konať s najvyššou odbornou starostlivosťou.
Spoločnosť im vytvára predpoklady na tak to v kon činnosti.

Clenovia orgánov konajri v srilade s Etick m k dexom spoločnosti a so zásadou
lojality voči spoločnosti a jej akcioniírom. Spoločnosť im vytviíra predpoklady na
tak to v kon činnosti.

Členovia orgánov konajri v srilade s Etick m k dexom spoločnosti.

Členovia dozornej rady vykonávaj kontroln činnosť a nepodieľaj sa na riadení
spoločnosti. V nimku tvorí jeden člen dozomej rady volen Zamestnancarni, ktoľ
je v riadnom pracovnom pomere.

Spoločnosť zabezpečuje nráležitrĺ staĺostlivosť o zamestnancov, dodávateľov
a odberatelbv spoločnosti.

Spoločnosť zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie členov orgánov so všetk mi
skupinami akcionárov, zamestnancov, dodávateľov a odberateľov spoločnosti.

Spoločnosť má vypracovan Etick k dex, ktor obsahuje sribor všeobecne
uznávan ch a všeobecne uplat ovan ch morálnych noriem, ideálov a princípov
spoločnosti, ktoré id nad rámec legislatívne upraven1 ch zákonov a ktoré povaŽuje
spoločnosť za potrebné od svoiich členov orgiínov a Zamestnancov dodržovať.

spĺlĺďnesplíu

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

A. Konanle členov orgánov na základe pln c.h

infoľmácií v záqime spolďnosfi a akcionárov.

Členovia orgánov spoločnosti konaj
s odbornou starostlivosťou.

ii. Členovia orgánov spoločnosti konaj v srilade
so zásadou lojality voči spoločnosti a všetk m
jej akcionárom'

iii. Členovia orgánov spoločnosti nezverej ujrí
d verné informácie, ktoré by mohli poškodiť
spoločnosť alebo akcionrárov.

Členovia dozorn ch orgánov spoločnosti
sa nepodiel'aj na bežnom každodennom riadení
spoločnosti.

1V

o r g ány s p o l o č no s t i up lat uj ti náI e žitti s t ar o s t liv o s t'
aj voči in m zainteresovan m stran m, vrátane
zame stnancov, v eriteľov, z kazníkov, doddvateľov
a miestnej komunity.

B. Spľavodlivé zaobchĺidzanie členov orgánov
s akcionánni v pŕpade, ak m žu mať
rozhodnutia orgĺĺnoY spoločnosti r zne dopady
na rozličné skupiny akcionárov.

C. Uplat ovanle effck ch štandardov.

v. PRINCÍP: ZoDPoVEDNosŤ oRGÁNov sPoLoČNosTI
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Zabezpečuje ním vnášanie etiky do každodenného Života a usmer uje správanie
členov orgánov a zamestnancov.

Spoločnosť má vypracovan Etick k dex, ktor obsahuje s bor všeobecne
uznávan 'ch a všeobecne uplat ovan ch morálnych noriem, ideálov a princípov
spoločnosti, ktoré idri nad riímec legislatívne upraven ch zákonov a ktoré považuje
spoločnosť za potrebné od svojich členov orgiánov a zamestnancov dodržovať.
Zabezpečuje ním vnášanie etiky do každodenného života a usmer uje správanie
členov orgánov a zamestnancov.

Spoločnosť má vypracovan Etick k dex, ktor obsahuje srĺbor všeobecne
uznávan ch a všeobecne uplat ovan ch morálnych noriem, ideálov a princípov
spoločnosti, ktoré id nad rámec legislatívne upraven ch zákonov a ktoré považuje
spoločnosť Za potrebné od svojich členov orgiínov a zamestnancov dodržovať vo
všetk ch oblastiach, aj v oblasti obchodovania s akciami .

Spoločnosť má vypracovan Etick k dex, ktor obsahuje sríbor všeobecne
uznávan ch a všeobecne uplat ovan ch morálnych noriem, ideálov a princípov
spoločnosti, ktoré id nad rámec legislatívne upraven1 ch zákonov a ktoré považuje
spoločnosť Za potrebné od svojich členov orgánov a zamestnancov dodržovať vo
všetk ch oblastiach, aj v oblasti plnenia si da ov ch a odvodov ch povinností .

Spoločnosť uplat uje morálne a etické princípy aj voči svojim obchodn m
partnerom stanovením seri znych a jasn ch všeobecn ch obchodn ch a dodacích
podmienok.

ano

ano

ano

ano

i. Existencia etického k dexu s platnosťou
pre celri spoločnosť.

ii. Jednoznačné kritériá etického k dexu
adresujrĺce možné konflikty záujmov, vrátane
obchodovania s akciami.

iii. odrádzanie od praktft, ktoré neprispievaj
k dlhodob m záujmom spoločnosti a jej
akcionĺírov a m žu vyvolať právne riziko
a ohroziť reputáciu (napr. agresívna snaha
o vyh banie sa da ovej povinnosti).

iv. orgríny spoločnosti zavieďi vlastné etické
norÍny a garantujri ich implementáciu.

D. Zabezpeľente kľ čov e} Ítrnkdí: ĺ5

's 5 20ods. 6písm. b) a 0 a $ 20ods. 7 písm. i) Zŕkona
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Spoločnosť vypracováva ročne Podnikateľsk plán, vykonáva interné posridenie
ĺizík a solventnosti. Vykonáva ich anal zy, vyhodnocovanie a prijíma ričinné
opatrenia na ich minimalizovanie.

Spoločnosť monitoruje efektívnosť správy a riadenia. Vykonáva analyzy,
vyhodnocovanie a prijíma ričinné opatrenia na odstránenie nedostatkov.

hedstavenstvo spoločnosti rieši personĺílnu politiku t kajricu sa orgiínov
spoločnosti a manažmentu, wátane hodnotenia činnosti ako aj plánovania
nástupníctva.

Predstavenstvo spoločnosti rieši personálnu politiku t kajricu sa vyššieho
manažmentu, wátane plánovania nástupníctva.

hedstavenstvo spoločnosti rieši personálnu politiku t kajrícu sa orgiínov
spoločnosti, predkladá návrhy na odvolanie a volbu členov orgĺínov naYZ.

Stratégia odme ovania členov orgánov vypl va zo stanov spoločnosti, ktoré
schval'ujr1 akcionári spoločnosti. Pravidlá odme ovania členov orgánov srí
schvaľované dozornou radou. Stratégia odme ovania zamestnancov spoločnosti je
upravená v intern ch postupoch plaÍr ch v spoločnosti.
Spoločnosť neuzatváraosobitné dohody s členmi manažmentu ohľadom platieb pri
ukončení zmluvy.

áno

ano

ano

ano

áno

áno

ano

1. Usmer oyĺnig g ľevidovanie stratégií
spoločnosti' postupov pre riadenie rizika'
rozpočet, obchodn plán, stanovenie
v konnostn ch ciel'ov a monitoľovanie ich
implementácie, zabezpečenie dozoľu nad vel'k mi
kapitálov mi transakciami.

2. Monitorovanie efektívnosti správy a riadenia
a zav áilzanie zmien podl'a potreby.

Sebahodnotenie orgánov spoločnosti na ročnej b ze,

4lerejnenie takéhoto hodnotenia vo v ročnej spr ve,
prtpadne aj kontrola sebalwdnotenia neruÍvislou
entitou alebo v borom pre audit.

3. Personálna poľtika t kajrica sa vyššieho
manažrnenfu, vrátane v beľu, odme ovania,
monitorovania a dohl'adu nad plánovaním
nástupníctva16.

P ov erenie odvolávaním čIenov or gánov spolo čno sti
dozorn radu (v 7íujtne činnejšieln monitorovania
a vyššej fleibility (bezvplyvu na možilosť valného
zhrotnnždenia aktívne sa na procese podielhť).

4. odme ovanie Y s lade s ďhodob mi záujmami
spolďnosti a akcionárov.

i. Postupy pre krytie platieb pri najímaní ďalebo
pri ukončení zmluvy s členom manažmentu.

16 
$20 ods. 7 písm. g) zákona o čtovníctve
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odmeny členov orgánov srí zverej ované v sumáre v ríčtovn ch v kazoch
spoločnosti.

Podmienky odme ovania vyšších manažérov sti stanovené v manažérskych
zmluvách so sankciami pre prípad porušenia povinností pri v kone pracovnej
funkcie.

Proces volby a odvolania členov orgánov vypl va zo stanov spoločnosti, ktoré
schval'ujti akcionári spolďnosti.
Členov orgánov volí a odvoláva valné zhromaždenie, ktorého sa zričast ujri
akcionfui spoločnosti.

Proces vol'by a odvolania členov orgánov vypl va zo stanov spoločnosti, ktoré
schval'uj akcionári spoločnosti.
Členov orgánov volí a odvoláva valné zhromaždenie, ktorého sa zríčast ujrí
akcionári spoločnosti.

Proces volby a odvolania členov orgiínov vypl va zo stanov spoločnosti, ktoré
schval'ujri akcionári spoločnosti.
Členov orgánov volí a odvoláva valné zhromaždenie, ktorého sa zríčast ujrí
akcionári spoločnosti.

Člen orgánu spoločnosti predkladá pri svojej nominácii s hlas s nomináciou a
životopis obsahuj ci informácie odosiahnutom vzdelaní, odbornej sp sobilosti,
zručnostiach a pracovn ch slĺrisenostiach apozíciách. o návrhoch hlasujrí
akcionári na YZ.

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Zverej ovanie infonruÍcie o rystéme odmc ovania
ľ lrnj ceho sa orgánov spoločnosti avyššieho
manažmentu, obsahuj celn mcratelhé štandardy
priort7uj ce dlhodobejšie zíujmy spoločnosti.

Existencia ustanovení pre vr tenie a postupné
od atie u konnostnej odmeny v prtpade tnanažérskej
sprenevery alebo in ch porušení povinností.

5. Transpaľentnosť procesu menovania a vol'by
členov orgánov.l7

l. AkÍívna ríloha akcionfuov pri nominácii a vol'be
členov orgánov spoločnosti.

i. Zabezpčenie transpaĺentn ch postupov
orgánmi spoločnosti alebo v borom
pre nominácie.

ii. Zadefinovanie všeobecného a individuálneho
profilu členov orgánov, ktoré by mohla
spoločnosť potrebovať, berríc do rivahy znalosti,
kompetencie a odbornosť, a identifikovanie
potenciálnych kanďdátov

6. Monĺtoľovanie a ľiadenie potenciáInych
konfliktov záujmov členov oľgánov, manažmentu
a akcionárov.

17 
$20 ods. 7 písm. g) zákona o čtovníctve
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Spoločnosť má vypracovan Etick k dex, ktor obsahuje s bor všeobecne
uznávan ch a všeobecne uplat ovan ch moriflnych noriem, ideálov a princípov
spoločnosti, ktoré idrí nad rámec legislatívne upraven ch zákonov a ktoré považuje
spoločnosť za potrebné od svojich členov orgiínov a zamestnancov dodržovať vo
všetlc ch oblastiach, aj v oblasti plnenia si da ov ch a odvodov ch povinností .

CI{EMOLAK a.s. netoleruje konanie, keď osobné záujmy, resp. aktivity
Zamestnanca neprípustne zasahuj do činnosti zamestnanca.
Zamestnanec m že popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere
vykonávať zárobkov činnosť, ktoráje zhodná s predmetom činnosti
zamestnávateľa len s jeho predchádzajricim písomn m srihlasom.
Spoločnosť vyžaduje od svojich zamestnancov dodržanie nezlučitelhosti medzi
vlastn mi záujmami srílcromného charakteru s pracovnou pozíciou, ktoni
zastávaj .

Zamestnanec je povinn pri akomkoľvek konaní zazamestnávatelh správať sa tak,
aby nevznikali situácie sp sobujrice konflikt záujmov.
Spoločnosť zabezpečuje monitorovanie potenciiílnych konfl iktov záujmov.

Spoločnosť zabezpčuje monitorovanie potenciálnych konfliktov záujmov.

Spoločnosť má v5pracovan internri právnu norÍnu - Vn tom systém
vybavovania podnetov, ktor obsahuje postup pri oznamovaní a nahlasovaní
neetického a nezákonného konania bez obavy z postihu, je určená zodpovedná
osoba na prijatie a preverenie podnetov.

Spoločnosť má zaveden ' systém vn tropodnikového auďtu a vn tropodnikov ch
audítorov na jednotliv ch pracoviskách.
Učtovnri závierku spoločnosti overuje nezávisl audítor, ktorého určuje každoročne
vďné zhromaždenie.

Spoločnosť mázavedeny systém vn tropodnikového auditu a vnritropodnikov ch
audítorov na jednotliv ch pracoviskách.

áno

áno

áno

áno

ano

i. orgány spoločnosti dohliadajri na systémy
vnlítornej kontroly v oblasti finančného
vykazníctva a využívania majetku s cieľom
ochrany pred nevhodn mi transakciami so
spriaznen mi osobami.

ii. Ak je v konom poveren intem audítor alebo
iné osoby, mali by mať priamy prístup
k orgánom spoločnosti.

iii. Spoločnosť podporuje nahlasovanie neetického
a nezákonného konania bez obavy z postihu,
existencia kontaktného miesta pre nahlasovanie
a následnej ochrany'

7. Zabezpečenie integrity systému ričtovníďva,
vľátane nezávislého auďtu a systému riadenia
ľizika.

1. Stanovenie jednoznačn ch hraníc
zodpovednosti vo všetk ch segmentoch
organizácie.
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Spoločnosť mázavedeny systém vnritropodnikového auditu a vn tropodnikov ch
audítorov na jednotliv ch pracoviskách.
Raz ročne prebieha kontrola systému vnritorného auďtu nezávislou externou
audítorskou spoločnosťou.

Spoločnosť odponíča postupy riadenia - systém vnrítropodnikového auďtu
a vn tropodnikov ch audítorov najednotliv chpracoviskách aj dcérskym
spoločnostiam.

Spoločnosť má zav edeny systém vn fopodnikového auditu a vnritropodnikov ch
audítorov na jednotliv ch pracoviskách.
Raz ročne prebieha kontrola systému vnrítorného auďtu na jednotliv ch
pracoviskách spoločnosti nezávislou externou audítorskou spoločnosťou.

Zloženie dozornej rady zodpovedá právnym predpisom a vlastníckej štrukt re
spoločnosti. Jeden člen dozornej rady je volen Zarnestnancami spoločnosti.

Zanezáxis|ého považujeme toho, kto nemá žiadne majetkové, rodinné ainévzťahy
so spoločnosťou.

ano

ano

ano

* best practice

ano

ano

11. Zabezpečenie náležitého dohl'adu, systému
vnritorného auditu.

iii. Rozšírenie vn torn ch postupov aj na dcérske
spoločnosti, prípadne aj tretie strany
(sprostredkovatelia, dodávatelia, zmluvné
strany...).

Vypracovanie efektívnych pro gramov vn tornej
kontroly, etil<y a dodržiavania aikonov a in ch
predpisov a štandardov'

8. Dohl'ad nad zverej ovaním informácií
a komunikáciou s okolím.

Vymenov anie prac ovníka pre p lne nie informačn ch
povinností spoločnosti, ktor sa priamo zodpove&i
orgdnom spoločnosti.

E. obJekffimosť a nezávlďocť orglĺnov
spotďnoad.

i. Nezávislosť členov dozornej rady

ii. Ponímanie nezávislosti.
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Spoločnosť nemá v bor pre nominácie orgánov a menovanie.
Statutárny orgán predstavenstvo spoločnosti zabezpečuje nominácie orgánov a
predklaďá ich na rozhodnutie valného zhromaždenia .

Stratégia odme ovania členov orgánov vypl va Zo stanov spoločnosti, ktoré
schval'ujrí akcioniáĺi spoločnosti. Pravidlá odme ovania členov orgrínov sti
schval'ované dozornou radou. Stratégia odme ovania Zamestnancov spoločnosti je
uoravená v internÝch oostupoch platn ch v spoločnosti.
Činnosti v boru pre audit vykonáva dozorná rada spoločnosti. o plnení loh za
príslušn rok podáva dozorná rada vykonávajrica činnosti v boru pre audit
informáciu valnému zhromaždeniu.

Členovia orgánov srí povinní konať s najvyššou odbornou starostlivosťou.
Spoločnosť im vytvára predpoklady na tak to v kon činnosti.

Členovia orgánov konajrí s najvyššou odbornou starostlivosťou. Funkcie v in ch
spoločnostiach nemajri negatívny vplyv na ich v konnosť.

čiastočne áno

áno

ano

áno

áno

orgány uvádzaj , ktor ch členov považuj za
nezívisl ch, ako aj kritériá pre toto rozhodnutie..

1. orgány spolďnosti by mali poveriť
dostatočn počet nev konn ch členov lohami,
kde hrozí riziko konfliktu záujmov azvážiť
vytvorenie osobitn ch v borov s uľčit m
minimálnym počtom nev konn ch členov, resp.
zložen ch v lučne z nev konn ch členov.

2. Existencia, zloženie a činnost'v borov.

i. V bor pre menovanie /nominácie.

ii. V bor pre odme ovanie.

iii. V bor pre auďt.

3. KvďiÍikácia a skr senosti členov oľgánov
spoločnosti a funkcie v in ch spoločnostiach.

i. Funkcie v in ch spoločnostiach nemaj
negatívny vplyv na ich v konnosť.

4. Pravidelne sebahodnotenie v konnosti orgánov
spoločnosti, wátane vyhodnocovania správnosti
zloženia odbornosti a kompetencií.
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Spoločnosť vytvára predpoklady na v kon činnosti členov orgánov spoločnosti
a možnosti ríčasti na odbornom vzdelávaní.

Členovia orgánov majli neobmedzen prístup ku všetk m informáciám o
spoločnosti.

Zástupca zarnestnancov má rovnaké povinnosti a lÍlohy ako ostatní členovia
dozornej rady.

zástlJpcazamestnancov v dozornej rade je volen zamestnancami vo volbách,
ktoré sa konajrí každé tri roky. Volby člena dozornej rady voleného zamestnancami
sa riaďa Volebn m poriadkom pre vol'by člena dozornej rady voleného
zamestrancami, ktor schvaľuje odborová konferencia. Vol'by člena dozornej
rady voleného zamestnancami spoločnosti organizuje volebná komisia určená
predstavenstvom spoločnosti v spolupráci s odborovou organizáciou. Člen dozornej
rady volen zamestnancami spoločnosti je v kontakte so zamestnancami
spoločnosti a na dozornej rade prezentuje ich požiadavky.

ano

áno

áno

ano

i. Vzdelávanie členov orgánov a ich dobrovoľné
vyhodnocovanie.

i. Zástupcovia zamestnancov majri rovnaké
povinnosti a lohy ako ostatní členovia dozornej
rady.

i.i. Existencia postupov pre zvyšovanie nezávislosti
zamestnancov od manažmentu spoločnosti, vrátane
ich transpaľentného vymenovania, pravidelného
zodpovedania sa zamestnancom (rešpektujrĺc zásady
d vernosti informácií) a manažment konfliktu
záujmov.
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Správa o odmeňovaní členov oľgánov spoločnosti

Mimoriadne valné zhĺomaždenie spoločnosti CrmMoLAK a.s. konané dňa ll'l2.2019 schválilo
Pravidlá odmeňovania členov orgĺínov verejnej akciovej spoločnosti CIIEMOLAK a.s., Továrenská 7,
9l9 04 Smolenice, IČo 31 411 851, zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Trnava, odďel:
Sa, vložka číslo: 67lT.
V súlade s ust. $ 201e obchodného zĺákonnfl<a predstavenstvo spoločnosti vypracovďo jasnú

a zrozumitelhú správu o odmeňovanĹ ktorá poskytuje úplný prehľad odmien wátane všetkých výhod
v akejkoľvek forme priznaných ďebo splatných za predchádzajice účtovné obdobie jďnotlivým
členom orgánov spoločnosti v súlade s pravidlami odmeňovania a preďožilo ju valnému
zhromaždeniu na prerokovanie raz ročne ako súčasť výročnej správy.

Správa o odmeňovaní v súlade s ust. $ 201e obchodného zákonníka obsahuje jednotlivo zakaždého
člena orgánu spoločnosti:

a) prehľad všetkých zloŽiek celkovej odmeny,
b) pomerný podiel pevnej a pohyblivej zloŽky na celkovej odmene,

c) vysvetlenie, ako celková odmena zodpovedá schváleným praviďám odmeňovania wátane toho,

ako prispieva k ďhodobej ýkonnosti spoločnosti, a iďormácie o tom, ako boľ uplatnené laitériá
hodnotenia výkonnosti,

d) ročný sríhrn odmien, ročný vývoj v hodnotení r"ýkonnosti spoločnosti a priemerný ročný súhrn

odmien určený na ziíklade porovnania príjmu z odmien člena orgánu spoločnosti a príjmu
Zamestnancov spoločnosti, ktorí nie sú členmi orgánov spoločnosti a majú ustanovený ýždenný
pracovný čas podl'a osobitného zil<ona, ato za najmenej päť predchádzaj(lcich účtovných období,

e) každú odmenu bez ohľadu na jej formu získanú členom orgánu spoločnosti od ktorejkol'vek
spoločnosti podl'a osobitného zákona,

f) počet akcií a opcií na akcie poskýnutých ďebo ponúknutých v súvislosti s výkonom funkcie a

hlavné podmienky výkonu práv vrátane ceny a dátumu realizácie a akékol'vek ich zmeny,
g) informácie o vylžívaní možnosti spätrrého vymáhania pohyblivej zložky celkovej odmeny,
h) informácie o všetkých prípadoch podľa $ 201a ods. 3 vrátane vysvetlenia povahy výnimočných

prípadov a uvedenia konkrétnych ustanovení, od ktorých sa dočasne odchýliľ.

a) pľehľad všetkých zložiek celkovej odmeny za rok 2020 _ pravidelná mesačná odmena
a tantiémy

Podl'a $ 201a ods.l, druhá veta obchodného zákonnflĺa spoločnosť je povinná vyplácať
odmeny členov orgánov v súlade so schválenými praviďami odmeňovania. Podľa článku x
bod 18 Stanov CI{EMOLAK a.s. členom pľedstavenstva patrí zaýkon ich funkcie tantiéma
vo výške určenej valným zhromaždením ako aj mesačná odmena, výška ktorej je určená
v praviďách odmeňovania orgánov spoločnosti. Podl'a $ 66 odst. 6 obchodného zákonníka a
článku XI bod 12 Stanov spoločnosti CľIEMoLAK a.s. zmluw o výkone funkcie člena
predstavenstva schval'uje dozorná rada. Na základe uznesenia dozornej rady č. 1'nD019,
2171201,9 a 3l7l20I9, ktoré boli prijaté na rokovaní dozornej rady CľIEMOLAK a.s. dňa
11,.12.2019 dozorná rada schváľla zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou
CHEMOLAK a.s. a členmi predstavenstva spoločnosti.
Pravidelná mesačná odmena v pĺedstavenstve vyplácaná v súlade s článkom X bod 18
Stanov spoločnosti, v súlade s Praviďami odmeňovania orgiánov spoločnosti CI{EMOLAK
a.s., ktoré boli schválené na mimoriadnom valnom zlromaždení CrmMoLAK a.s., konanom
dŕra ll'I2.2019 a v súlade so Zmluvami o výkone funkcie členov predstavenstva schválenými
dozornou radou CIIEMOLAK a.s. dňa II.l2.20l9, bola nasledovná: mesačná odmena
predsedu predstavenstva bola v roku 2020 vyplácaná vo výške 1 800 EUR, mesačná odmena
podpredsedu predstavenstva bola v roku 2o2o vyp|ácaná vo výške 1 500 EuR , mesačná
odmena člena predstavenstva bola v roku 2020 vyplácaná vo výške 1 500 ELJR.
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Podľa článku )il bod 18 Stanov crmMoLAK a.s. členom dozornej ľady patrí za výkon ich
funkcie tantiéma vo ýške určenej vďným zhromaždením a aj mesačná odmena, ktorej výška
je určená v pravidlách odmeňovania orgĺínov spoločnosti. Podl'a čtánku VII bod 1 písm. m)
Stanov CHEMOLAK a.s. zmluvy o výkone funkcie členov dozornej rady schva\e valné
zhromaždenie. Mimoriadne vďné zhĺomaždenie CIIEMOLAK, a.s., konané dň.a ll'l2.20I9
schválilo Zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou CIIEMoLAK a.s. a s členmi
dozornej rady spoločnosti prijatím uznesenia č. 4.
Pravidelná mesačná odmena v dozomej rade vyplácaná v súlade s článkom X bod 18 Stanov
spoločnosti, v súlade s s Pľavidlami odmeňovania orgánov spoločnosti ctIEMoLAK a.s.,
ktoré boli schválené na mimoriadnom valnom zhĺomaždení' CI{EMOLAK a.s., konanom dňa
ll.I2.20l9 a podľa Zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou CIIEMOLAK a.s. a
s členmi dozornej rady spoločnosti, schválenej na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa
ll'lz.20l9 bola nasledovná: mesačná odmena predsedu dozornej rady bola vroku 2020
vyplácaná vo výške 800 EUR, mesačná odmena člena dozornej rady bola v roku 2020
vyplácaná vo výške 400 EUR
Vĺoku 2020 boli členom dozornej rady vyplatené pravidelné mesačné odmeny úhrnne vo
výške
19 200 EUR a členom predstavenstva úhrnne vo výške 57 600 ELJR.
Tantiémy v roku 2020 neboli členom orgiínov schválené ani vyplácané.

b) pomeľný podiel pevnej a pohyblivej z|ožky na celkovej odmene zarok2020

Za rok 2020 bo|a členom orgánov spoločnosti vyplatená len pravidelná mesačná odmena
uvedená v písm. a) tejto správy. Pomerný poďel bo| I00vo : Dvo v súlade s Praviďami
odmeňovania orgánov spoločnosti CI{EMOLAK a.s., ktoré boli schválené na mimoriadnom
valnom zhĺomaždení CHEMOLAK a.s., konanom dŤla l1.I2'20t9

c) vysvetlenie, ako celková odmena zodpovedá schváleným praviďám odmeňovenia
vrátane toho, ako prispieva k ďhodobej výkonnosti spoločnosti, a iďonnácie o tom, ako
boli uplatnené kritériá hodnotenia výkonnosti:

Celková odmena vyplatená členom orgánov spoločnosti zodpovedá schváleným pravidlám
odmeňovania orgánov spoločnosti CHEMOLAK a.s. ' ktoré boli schválené na mimoriadnom
valnom zhĺomaždení CtmMoLAK a.s., konanom dna 1I.I2.20l9 .

d) ročný súhrn odmien, rďný ľývoj v hodnotení výkonnosti spoločnosti a pľiemerný ročný
súhrn odmien určený na základe porovnania pľíjmu z odmien člena orgánu spoločnosti
a príjmu zamestnancov spolďnosti, ktorí nie sú členmi orgánov spoločnosti a majú
ustanovený týždenný pracovný čas podl'a osobihého zákona, ato za najmenej pät'
predchádzajúcich účtovných období:

Pravidelná mesačná odmena členov orgiínov spoločnosti je za päť predchádzajicich
účtovných období v nasledovnej výške:
Vroku 2020 boli členom dozornej rady vyplatené pravidelné mesačné odmeny úhrnne vo
ýške
19 200 EUR a členom predstavenstva úhrnne vo výške 57 600 EUR.
Vroku 2019 boli členom dozornej rady vyplatené pravidelné mesačné odmeny úhrnne vo
ýške
13 200 EUR a členom predstavenstva úhrnne vo výške 55 765'92 EUR.
Vroku 2018 boli členom dozornej rady vyplatené pravidelné mesačné odmeny úhrnne vo
výške
13 200 EUR a členom predstavenstva úhrnne vo výške 55 765'92 EUR.
Vroku 2017 boli členom dozornej rady vyplatené pravidelné mesačné odmeny úhrnne vo
výške
13 200 EUR a členom predstavenstva úhrnne vo výške 55 765'92 EUR.
Vroku 2016 boli členom dozornej rady vyplatené pravidelné mesačné odmeny úhrnne vo
výške
26 849 EUR a členom predstavenstva úhrnne vo výške 55 765,92 EUR.

e) každú odmenu bez ohl'adu na jej fonnu získanú členom oľgánu spoločnmti od
ktorejkol'vek spoločnosti podl'a osobitého zákona: Iné odmeny okrem odmien uvedených
v písm. a) tejto správy neboli členom orgánov vyplatené.
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f) Počet akcií a opcií na akcie poskytnutých ďebo ponliknutých a v súvislosti s výkonom
funkcie a hlavné podmienky výkonu pľáv vrátane ceny a dátumu reďizácie a akékolŤek
ich zmeny: neboli poskytnuté

g) Iďoľmácie o vyrržívaní možnosti spätného vymáhania pohybľvej z|oŽky celkovej
odmeny: Pohyblivá z|ožka nie je pri odmene členov orgánov aplikovaná. Činnosť orgánov
v súvislosti s dosiahnutým ekonomickým výsledkom je zohľadnená pri vyplácaní tantiém,
ktoré schval'uje valné zhĺomaždenie aŽ po uplynutí kalenďárneho roku zo zisku dosiahnutom
v príslušnom roku.

h) Iďormácie o všetkých pľípadoch podľa $ 201a ods. 3 obchodného zákonníka, vľátane
vysvetlenia povahy výnimočných prípadov a uvedenia konkrétnych ustanovení, od
ktorých sa dočasne odchýlili: Plnenia podľa $201a ods. 3 obchodného zákonníka neboli
poskytnuté.

i) vyjadľenie, ako spoločnost' pľi vy1rracovení tejto správy o odmeňovaní zohl'adnila
návľhy akcionárov uplatnené pľi prerokoyení predchádzajúcej spľávy o odmeňovaní na
vďnom zhľomaždení spoločnosti v pľípade, ak takéto návľhy boľ akcionĺármi na vďnom
zhromaždení spoločnosti pľednesené. K Praviďám odmeňovania schvalbvaných na
Mimoriadnom valnom zhľomaždení dňa 1l'I2.20l9 nemali akcionári äadne návrhy ani
pripomienky. Táto správa o odmeňovaní je prvá v poradí po schválení Pravidiel odmeňovania
a akcioniári neuplatňovali žiadne náwhy ani pripomienky.

Táto správa bude uverejnená ako súčasť výročnej správy na webovom síďe spoločnosti
www.CŕIEMoLAK.sk po dobu desať rokov odo dňa jej prerokovania valným zhromaždením
spoločnosti.
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CHBMOLAK a.s.
Továrenská 7

919 04 Smolenice

tel.: +421335560111
fax: + 421335560630

e-mail: marketing @ chemolak.sk
http:// www.chemolak.sk
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1-

olČ2020391472 lČo3141í851
Ozm.
čcňi!

a

STRANAAKT|V

b

Ci!to
rirdlu i

c

Bežné úétovnó obdobie

- 
8rutto - časl' ĺ

Korekcĺa - časť 2
l,letto 2

Bazpro3tredne
účtovné

predchádzajÚce
obdobĺe

Netlo
l_

3
4. Peslovateľské celky

lrvalých poraslov
{025) - /085, 092/ý

15

5' základné stádo a
taŽné zVieÍatá
(026) - 1086, 092AJ

6' ostatný dlhodobý
hmotný ma'etok
(029, 02X.032) -

: /089, 08X. 092A/

3552 3552
3552

7. obstarávaný
dlhodobý hrnotný

18 803269 803269
majetok
(042) - t}94t

nosfynute
preddavky na
dlhodoby hmotný
mai€tok
(052) - /095N

695002
8. ĺ9

9. opĺavná po|oŽka 20
k nadobudnutému
majetku
(+l- 097) +Ĺ 098

I

4.il1. Dlhodobý íinančný
maj.tok
súčet (r. 22 až
ĺ. 32)

Podlelove cenné

,21

I

i

102416Tg',
6 5 4 6 9 0 8l

3694771 I

4006457
Aľt papere a podiely

v pÍepqených
účlovných
.jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
pooretová ceňnď

,22 9673699
6429394

3244305

2 pap€re a podiely
s podielovou ÚČaslou
okÍem v pÍepoj€ných
účtovných Jednotkách
(062A) - /096N

23 560000
3555991

4 4 2 4I 6 i

3. ostjatné 24 7980
442486

7980ÍeallzovatďnÓ cenné
papi€r€ a pod€ly
(063A) - /096A/ 7980

4. PÔŽičky píepoi€nýŤn i 25
účtovnýmjednotkám ]

(066Á) - /096A/

5.
PôŽičky v rámci

26podielwej úČasll
okrem prepojeným
úČlovným jsdnotkám
(0664) - r096N

ostatné požĺčky 27
, (0674) - t096A/

I

Dlhové cenné I

papi€re a ostatný
dlhodobý finančný
maierok (065A,
069A'06xA) _ /096ÁJ

28

MF sR c. 18009/20ĺ4
Strana 3
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illilililIilililtillilililil -l-01
Dlč2020 391472 lČo3141í851

Oru.
éanao

ä

STRANA AKTiV
b

PôŽŕky a oslalnv
dlhodo!y trn36fny
ma|€tol so aoslatkovou
dobou splatnosti
naivtac ledeo mt
i066A 067A.069A.
D6XA) . /096Ár'

Ci.to I BeŽnó účtovnÓ obdobio
BÍutro_Čast l

Korekcia _ Čast 2

Íi'dtu i B€zpŕostredng predcháďzajúce
účtovné obdobig

ľttto 3
G 1, Netto 2

I ?9

9' , ÚčtY v bankách I

s dobou v'azanosti l

dlhŠou ako jedan ŕok
{22xA)

30

10' obslarávaný
: d|hodobý ĺrnancný

majetok
(043) - /096A/

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý

32

Íinančný maretok
(053) - /095A/

I
I

I

!
l

!

I

I

I

13228580
I

14010971
6 17 4 5 2 5"

B, i obežný maj€tok
r.34+ľ.41+ľ.53+
r.66+r.71

33 13810136,
5g1556'

6 2 2 7 5 3 0B.l. zásoby
. súčet (r. 35 až

i 
i4o!

34

53005
2981211

53005
367254

634A141
B l.l' Maleĺlál

(1ĺ2,119,1ĺx)
- /t91.19X/

35 29282061
2965846

c NedokonČená
nýroba a po|otovary
vlastnei výroby
(121.122.12X\ -

/192' 193, ĺ9)í

36 367 254
407599

3. Výrobky
: (123) - 1194/

,,

Zvisralá

37 1848227 1848227
1880804

38
{124]| - t195t

Tovar
(ĺ32.133' ĺ3x' 139)
. /196' 19)ť

39 1030838 1030838,
,, 10g5gg2

PoskylnUté
preddavky
na zásoby
(3144) - /391A/

40

8.il.
:

11 i

I

I

!

42'

r

I

I'
Dlhotlotŕ
pobľadávky
súčot (r. 42 +
až r. 52)

Pohľadávky

r. 46 i
I

B'll.ĺ
z obchodného

, rtyhu
, súčel (r. 43 aŽ ŕ.45)

L MF sR č. 18009ŕ2014
Strana 4
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ililtililľ1lilililil1ilililt -l0
0/,e202a391472 Éo31411851

OrE-
aml?

a

STRANAAKTiV

b

Čĺrlo
ŕiadlu'
cĺ

BaŽné účtovné obdobie
Brutto. Čast'1

Korekcia _ Čast'2
l{etto 2

Bezprostrodne
účtovnó

predchádzajúco
obdobie

- , PohÍadavky z obchod-
r a. netp styku voČi 43

prepoJenym účtovnym 
'

Jeo'}otkám (31lA,
312A, 313A.314A. 

I

- 3l5A. 31xA) _ /39.ĺfu
Pchíadávky a obchodné_'

1 6 ho slyku.v-ramc'pŤFb. ĺĺYej Ucasll olÍem poh|a-
davot voÓ píeDo'enýn
tlctovnym ]H'nolkám
(31 ĺA. 3l2A 3l3A. 3t4A..
3l5A.31XA)_/391tu

ostalné pohradáV(V
z obchodného stykú 45
(31'A' 3ĺ2A, 3ĺ3A,
314A, 3r5A. 3lxA) _

, /39ĺÁJ :

Netto 3

2. i Čistá hodnota
zäkazky

I

i46
i

I

:

; (316A)

I

3 oslatne poníadáVky
voÓ prepqeným
účlovn1jĺn 1ednoĺkám

47

(35rA) - /391A/

4.
ostatno poňradävky :
v Íámci podlebvej j

Účasli ďr€m pď|Ía- 
]

dávok voči pĺepo|enymj
učtovným i€dnotkám i

{351A) _ /391Á/ 
|

Pohfaclávky vcld i

48 I

spoločnikom. 49
členom a zdruŽeniu
(354A. 355A, 358A

] 35xA) - /39ĺÁ/

6. Pohradávky 50
z deÍiválových
operáciĺ

I

(373A,376A) 
1

lné pohÍadávky 51
{33sA, 3s6A, 33XA,
371A. 374A,375A,
378A) _ /391Á/

8. ' odloŽená daňová
pohÍadáVka

52,

:

:

s3 I

'

B.lil

(481A)

KrátkodoM
pohľadávky
súčď (r. &ĺ + ŕ. s8
aŽ r. 65}

71201
5285

57753
528s

50
51
98
51

659í 5eej
7423980

8.il1.1. Pohľadávky
z obchodného

5d 524684 71
ttyhu

!

J

I

1.a.

ĺ 'b.

6156073
55 176164A 1698850i

I-

2A24775

3r3A.

56

62790

MF sR č' 18009/2014
Strana 5 J
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ffi]ffillilľillmľ -lo,č?020391472 lčo31411s51
OarL.
čaíĺa
I

sŤnlľĺarTiv
b

Bczprortrrdnc
úČbvné

pr.{'chadr.|úG.
obdoble

Cbb
!bď.!

c

llotto 3
Koĺelela - časť 2

4013758
l{.tto 2

Brutlo - časť ĺ-FÉ4i

1.c.
osblnÔ pohÍadävky
z obchodnÓho styku
(31ĺA, 312A,3ĺ3^.
3'1A, 3ĺ5A.31xAl _

ľ391N

57

1190799

465761
2.

3.

Ôisu nooncta
zäkazky
(316A)

osbtné pÓľädávky
vod pÍ€pqeným
účĺovným pdno{kám
(35'A) _ 1391Á/

58

50

1157541
v ľáĺnd
Úóď

voatďäol

4

5.
PÓÍodáYty \loi5
spolo*tlkom' äenoĺĺr
a zdrutentu (3gtA
355A, 35EA,35XA"
308A) _B91Á/

60

6ĺ

3547997
4131298

1190799

626.

7

SocHtĺre PoBlenie
(33611 - 73911U

Daňové pďtÍadávky
a dolácie
(34ĺ' 342' 343,345'
34ó' 3,|7) _/391A/

63 44629 44629

B. PohľadáVky
z deÍi{rátcní,jtľl
op€ľádĺ
(373A,376A)

64

109324 1093249. lné pohlbdávly
(3:l5A' šlxA.37ÍA
37,ĺA, s75A.378A)
- /39íA/

65

110366
236622 236622Kráttodobý

llnrnčĺý m{ctot
lúčrt {r. ď7 ú,r,70|

08

v 67

2. 68

236622 2366223.

@loly
(2S21

Vbgtnó atde a
Yta*'é obďodít

89

4. &taľáwný
kŕäÍodobý ínľra''ý
m6idoi
{259.3í.ĺA) - l29ĺAl

70

MF sR č" ĺ800{y20ĺ4
Stľane B
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ilililililil1ilililil[ilľlt -lSúvaha
01

Dtcz 020391472 lČo31411851
OaM-
toni.

a
STRANA AKTĺv

b

ÔlrloIrirdlu

c 1,
Bežnó

BÍutto - Čast' 1

Koĺekcia _ Čast'2

úČtovne ob<lobie Bezprortrednr
účtovnéNelto 2

predchádzajúce
obdobie

B.v' Finančné účty
Í.7z+L73 225834 , lrletto 3

225834
246850

22443
B V I Peniaze

t211.213 21X)
7) 22443

2 Učty v bankách
(221A.22X. +/- 261) 203391

21606
203391

225244
100045c časové rozlĺšenie

. súčet {Í. 75 až r' 78)
74 100045

Náklady budúcrch
obdobĺ dlhodobé

82698
c'ĺ 75

(38íA. 382A)

Náklady budúcach
obdobi kÍálkodobé
(381A.382A)

76 67045 67045
49698

3' , Prĺ1my budúcrch
obdobĺ dlhodobé
(38sA)

77

4. Prijmy budúcrch
oMobl kÍátkodobé
(385Á)

33000 33000.
33000

I

I

'f

OaE.
čmL

e

Čtĺo
.l.dlu

c

STRAIIA PASIV

16770152
í6650734
16650734

: ostaĺné kapitálové íondy (413)

236622

b

iaĺ

79

80

8ĺ

82

83

A.

A.l.

B5

86

30701835

Základné ĺmanie súčet (r. 82 až ĺ. 84)

A'lV. Zákonná rezeľvnó íondy r. 88 + r.89

Bažné účtovnó obdobie 4

29849166
16734656
16650734
16650734

" 
PohÍadävky za upisang vlastné |manie' (/-/353)

A.ll. ] EmirnÓ ážlo (4ĺ2)

43141
17 217 3 5
1492113

43141
1492113
1492113

:87
i

lBE
:

89

BezpÍoslÍ€dna
predchádzaiúce Účtovné obdobĺe

sPoLu vLAsTHÉ mĺľle ĺ zÁvlizxv
ĺ. 80 + r. í0ĺ + r. ĺ4'
Vlastné imanĺe r.81 + r.85 + r' 86 + ľ. 87 +
r.90+r.93+r.97+r.lO0

, Rezerĺný fond na vlastné akcle a Vlastné- podiely (417A.421A)

l. 1 ' 
' 
základné lmane (411 alebo +/. 49ĺ )

2' , Zmena základného imania +Ĺ 4ĺ9

A lV l z9lnný rezeNný ĺond a nedeliterný íond" ' ' .(417A.418.421A.422)
;

MF sR é. 'l8009i2014
Slrana 7
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llľililililIililililililtilt -tUČ
o1Č2a2a 39í 472 rco31411851

v.A.

OrE-
éoni.

a
STRANA PAsĺv

b

ostatnó ŕondy zo zisku r.9í + ;.92

A'V, l staluláĺne íondy (423.42x)

B.l' DlhodotÉ závärky
súčct (Í. í03 + Í. 1 07 až t. 117|

B.l.í. Dlhodobé záväzky zobchodného stvku
' 8úČot (r. 104 až Í. 106)

. Zavázhy z obchodného styku Vď|l.a'' pÍ€poleným Účtovným ledôolkám
' 
(32ĺA.475A.476Ai
Závázky z obchodného styku v Íámci ood|elo_l o' V€ĺ ucásli okrem zäVäzkov voÔ oĺeoäbnúm

. Učtovným jednotkám (32 1 l. ĺ}íÁ-'41čÄi"
1 . 9'^9ľé.:1v^äzky z obchodného styku- (321A.475A.476A)

Člstá hodnota zákaŽky (3ĺ6A)

ostatne záVäzky Vočl píepo'eným
ucIovným jednotkám (471A, 47xAl

99ti!9,.á'"q.ky v rámca podie|ovei úéasli
olÍem. závázkov Voči pÍepo,eným účtovnym
lednolkám (47ĺA' 47XA)

ostatné dlhodobé záväzky (479A' 47xA)

6 ' Dlhodobé priaté píeddavky (475A)

Dlhodobé zmcnky na Úhĺadu (a78A)

Vydané dlhogsy (473fu_/255A)

záväzky zo socĺálneho íoncÍu (472)

rÔ lné dlhodotÉ záväzkY'- (336A. 372A, 474A. 47XA)
:

ĺĺ o^lhodobé-záVäzky z C'eÍiválových operáclĺ'(373A.377A)

1 2. i odlďený daňový závázok (48 ĺA)

Bežnó účtovnÉ obdobie
4

BezpÍostľodno predchád:ajúce
obdobie

účtovn{i

-3784196
-3709191

-75005

2636003
3930891

-1294888
-267643

13589693
904í06

9342

894764

' Čiĺo
ŕl.dtu

c

9ĺ

5
90

2 ostatné tondy (427, 42X1

A.vl. oceňovacie rozdiely z pÍecenenla
sucet (Í. 94 až r' 96l

1 u' 
' 

oceňoväcle Íozdiely z píecenenla
|naletku a záVázkov Fr- 414l

, orceňovacle rozdFJly z kapltalových
ucastrn(+/_415)

,' oceňovacle ĺozdielY zpÍecenenla
pn z|úČeni' splynutĺ a Íozdeleni (+i.4ĺ6)

A.vil. 
ľ!ťe-d:k 

iospodáľenia minulých rokov

A.Vll.1- 
^|g1o2cĺglený 

zisk mlnulých rokov (428) 98

2' , Neuhradená strata minulých Íokov (/-/429) ] 99

-4095882
-4020877

-75005

2131738
3694269

-1562531
276190

12814862
917203

13200

904003

92

93

94r

95i
i

I

96

97

n.vľl' ľľ""!f;!ffi?-;ľl'i.?. t''Tĺr.ľ.},,., oo
. + Í. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 9i +}. roi i . ĺiĺl-. '-"

B. rr,:T'y-, i.'ľ:;i#' + r' 1?1 + r.122 ĺo1

I

i

102 i

ll

103 
1

tl
104 ,

1:
| ĺo5,
i;

1 106'

3
!

!

4

107
i

i

' ĺ08
Ii

5

. ĺ09
I

i
' ĺ10
:

i ĺ1'
j

I) 112

I

:113
:

;

: .l14

7l
I

8.:
.:

9.
j

;115 
1

iĺti
j 116

1r
117 )

L MF SR č. ĺ800912014
stÍana 8 -J
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DlČzo20391472 lČo31411851

:;L: STRANA PAsĺv
a'. b

B.ll. ' olhodobó rezeÍYy r. 119 + ĺ. 120

8gžné úČtovné obdobie
4

Čislo
nadlu .

Beaprostredne pr€dchádzaJúco
obdobie

Účtovné

c

I 126024

126A24
3607251

j

2 5 B 3 4 B 2'
2081597

12980

2068617

i80439
224426

1197020

86216

86216
5494686

299648

243896
55109

55069

55069
609058

3884219
3373890

51844

3322046

80599
197637
185871
46222

84620

84620
805 2621

341990

684
285759

55547

B.lll. olhodobé bankové úvery (461A,46xA) ' 121

B.lV. Krátkodobéúväzky
súčet (r' 123 + t' 12i až ĺ' í35) 122

".,u,l 
Záväzkv u obchodneho styku' sueet ft. 124 až r. 126| l lJ
zaYäzky z obchodrÉho slyku vocl píepo'enÝm'

l a Uclovnynpdnotkám (321A.322^'324^' 124
. 325A, 326A. 32xA, 475A. 4 Z6A. 478A. 47xA)' 

zalez\y z obchodného styku v ŕámct oodletovel '

l h Učást okísm Žávezkov uo'l oĺeoo'enň 
- - -'-'

' ' Y91-oľym pdnolhám (321A''322^'' 374^' 325^. l25 :

. 326A. 32M' 475A. 476Á. 478Á.47xA) --- "

oslatné závazky z obchodnéno stviu
1 c (12_1A.322A.324A.325A.326A, j2tA. n6

. 4754.476A. 478A.47XA) . 
-- 

.

2 Člslá hodnota zákazky (316A) 127 ,

3 os.talne záVázky voČi pĺepo|eným účtovným- 1ednolkám (36ĺA. 36xA, 47lA. 47XA)

. ostatĺre závazky v rámcl podielbvej Účastic' oKíBm zavazkov Voči píepoÍeným ÚclovnÝm
. 

'ednotkám 
(36lA. 36XA' 47ĺA:47XA)

5 aiYállyvďi spo|oČnikom a zdruŽeniu (364'" 365. 366. 367, 368. 398A.478A. 479A)

B ĺl ĺ. Zakonné reŽeryy (451A) 119

2- oslatne rezenĺy (459A. 45)(A, 120

t)
Závázky voči zamestnancom
(331.333. 33X,479A)

7 Záväzky zo sociälneho poisĺenia (336A)

Daňové záVäzky a dotácie
(u1 . u2.343, 345. 346. 347. 34X)

Zäväzky z deÍlvátot^ich opeÍáciĺ
(373A. 377A)

lné aáVäzky
(3724, 379A, 4t4A, 475A,479A, 47XA)

Krátkodobó rezervy r. 137 + r. 138

B V 1' zákonné rezervy (323A.451A)

ostatné Íezervy (323A, 32X, 459A.45XA)

Beiná bankovó úvery
1221 A, 231, 232, 23X, 461A, 46)(A)

Fl Vll KÍátkodobé Ílnančnó výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /J255A)

Časové rozliŠenie
súčet (r' 142 až r. 115|

c.1 Výdavky budúcich obdobĺ dlhooobé
(383A)

' Výdavky budÚcich obdobĺ krälkodobé
(383A)

Výnosy budÚc|ch obdobi dlhodobé
{3844)

Výnosy budúcich obdobĺ kíátkodobé
(384A)

128

i r2e

8.

9.

0.

36

37

38

B,

I

I

B.Vt.

c

ĺ39

í40

ĺ41

142

ĺ43

144

2.

1

4.

643

L MF SR č. 18009J2014
stľaná 9 J
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Ozna'
a€nie

a

skUtočno3ť
Text

b

Č;stý obrat (čast'účt. tľ. 6 podl'a
takona)

Výnosy z_hospodárskoj činnosti spolu
sucet (r. 03 až r. 09}

TrŽby z preda1a tovaru (tio4. 607)

beŽné účtovnŕl obdobie

1

23123969
284g4723
8297966

14181469
644534
-74557

458 54g7
481884
377930

i27 9 2 5I6I
;4705772

1304g425
l

53005
31BB77g
4928092
3401299

76800
1309719

140274
112421

1305807
1305807

295739
65475

221453
568755

bezpÍostredne pľedchádzajúce účtovne
obdobie

2

26727234
31710167

8100839
17889338

737057
-192848
4807860

2 5 o 3 4 3

117578
31772165
4896603

16858049

3601616
4774584
32

Ciĺo
Íiadlq'

c

:01

02

:,
03 1

05

06

07

08

09

ĺ0

lll

IV

vt.

vil

Tržby z predaja vlastnýCh výrobkov (60ĺ ) 04

TrŽby z píeda1a s|uŽleb (602. 606)

ZmenystaVU vnúlroorganlzaónych zásob
( }l. ) (UČloVá skuprna 6 ĺ )

Aktivácia {úČtovä skupina 62)

TrŽby z vedaia ólňoĺooeľro nehmotného
T9letkt' dJl'*o!é|o hmolnlho majetkul
matenálu (641' 642)

o-slatne výnosy z hospodárske' Činnosti
(644, 645 &6. &8, 655, 657)

.. Náklady n-a hospodáÍsku činnost'8Polu-- ,.71 + r'12+ Í.13 + r.14 + Í.15 + ŕ.2b +
: ĺ.?1 + l.?-4 + r:29 + Í.2'6_

A Náklady vynaložené na obstaranle' pŕedaného tovaru (504' 507)
:

B spotÍeba maleÍiálu, eneÍgle a oslatných
neskladovalerných dodávok (50l. 5o2 5o3

:

c. opravĺre poloŽky k zásobám (+Ĺ) (5o5)

D sltJŽby (úČ|ová skuplna 51)

E. ' osobné náklady (ŕ' ĺ6 aŽ r. 19)

E. 1 ' Mzdové näklady 1521 , 522\
;

' 
odmeny Č|enom orgánov spolocno6ti a- druŽsĺva (523)

Náklady na sociälne polstenie
(524. s2s. s26)

Soclálne náklady (527, 528}

oane a poplalky (učtová skuprna 53) 20

odpisy a opĺavné poloŽky k dlhodobému
nehmotnémU ma1eúu a dlhodobému
hmolnému ma'etku (r. 22 + r' 23l
odpl'sy 611l*ooého nehmotnehoma|elku
a dlhodobého hmotnlho majetku (551)

' opravné položky k blhodobému
nehmotnému maielku a dlhodobému
hmolnému maietku (+/-) (553)

j zostatková cena pŕedaného dlhodobého
: ma|etku a predaného maleÍlálu (ý'. 542)

opravné poloŽky k pohľadäVkam (+i-)
(5421

:

ostalné nákĺady na hospodársku Člnnost'
, {543. 544. 545.546. 548, 549, 555.557)

' Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnGti (+/-) (r' 02 - ľ. 10)

I
I

I

)

't2

13

14

15

6

7

I

F

G

12
1

1

12
12

75
68
68
62
14
19
19

121
966
263
234
583
704
7A4

153376
2416

151234
-61998
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Oznr.
acoie

skutočnost'
Tert éiĺo

riad(u bgŽné účtovné obdobie

1

bezpÍostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

5985978
109069

77330
77330

31739

286460

208197

208197
13802

64461

a

vilt

tx.

lx. 1 l

2

ĺ

a

!
Pridaná hodnot' (Í. 03 + Í. 04 + r. 05 +
r. 06 + Í, 07) -(r. ĺ1 + L 12 +r. í3 + ľ. ĺ4)
Výnosy z Íinančnej člnnostl epolu ĺ. 30
+ ŕ. 3ĺ + r. 35 + Í. 39 + Í. 42 + r. a3 + r' 44

TrŽhy z píedalacennych papleíov a
podrelov t661 )

Vynosy z_ olhodotÉho ÍinanČneho malelku
sÚcet (r 32 aŽ(' 34|

Výnosy z cenných papieÍov a podlelov
oo pÍepgených účtovných 

'ednotlek 
(665A)

Výno.sy z cenných papieíov a podblov
v podlelovel úČasti okrem výnosov
pĺepo;enyďl účtovných jedáoliek (665A)

výnosy z cenných papleÍov a
(665A)

Výnosy z kíátkodobého ĺtnanČného maletkL' 
35súcet (r. 36 aŽ ĺ. 38}

6637928
96149

74115'
74115

22034

328934

190s83

190s83
71632

66719

26

i

tz9

30

31

32

33

3

x.

Ostatne
podielov u

X. Výnosy z krátkodobéľo fnančného majetku1
od píepoiených Účtovných,ednoliek (666A) 

i

Vynosy z kÍátkodobóho finančnéľrc maĺetku :

v poolelovel ÚČastl okĺem Wnosov ' '

prepo;enýcľt účtovných ;edáotiek (6664)

XI

xt 1

)

xil

xlil.

XIV,

K.

L.

M.

N.

3 os|atne výnosy z kátkodobého íinanéneho
majetku (666A)

Výnosové Úroky |r.4Q + 1' 411

Výnosove úroky od pÍepoiených
ucrovnych Jednotiek (662A)

: oslatne výnosové Úroky (662A)
i

I Kurzové zisky (663|

i
Výnosy z precenenla cenných papieíov a
vynosy z deÍlvátových operácli (664. 667)

oslatné \^7nosy z finančne1 činnosti (668)

Náklady na finančnÚ čĺnnosť spolu r. 46
+ l. 1f + Í. 48 + Í. 49 + r. 52 + r. š3 + r. 54

Predané cenné papiere a podiely (561)

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

N

Náklady na kŕátkodoby Ílnančny majetok
(s66)

onray1e poloŽky k flnančnému ma;etku
(+Ĺ) (565)

Nákladové Úíoky (r. 50 + r. 5ĺ )

Nákladové Úroky pre pÍepo|ené účtovné
jednoĺky (562A)

2. ' osralné nákladové úroky (562A)

o' Kunové stíaty (563)

P Náklady na prec€nenle cenných pap€Íov a
näklady na d€riválové op€íácle 1soĺ. soz)

:

,.' ' ostatné náklady na Íinanénú činnosť
(s6s.569)

I
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a

Tcxt

b

éhl,o
Íh.ll'

c

9lUtoČno.ť

belnÓ účtomó obdobi3

I
oôdobls

2

-232785 -177391
335970 -239389
59780 28254
50540

1

!.ýrro9r. nornoĺtórenh r fbrĺrčĺ{
člnnÚu (+/.} (ľ.29. r, a5) c5

R.

R.ĺ'

ra účtovnÓ
{+Är(ľ.27+Ĺ35t

Daň z pÍÍlmov 58 + r. 59)

58

57

oeň z pííjínov 3pl8tÍú (59í' 5s5) 58

2 Daň z pĺfiĺrnv odbtoná (+Ä) (592} 59 924A 28253
s. Pí$rcd

60

at
t+/-)

-a
6í 276190 -267643
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Poznámky Úe poov 3-ol k3L.l2.2O20 IČo: 3141 1851 DlČ:2020391472

PozilÁMKY INDIvIDUÁLNEJ ÚčTovNEJ ZÁvIERKY vEĽKEJ účrovľer JEDNoTKY.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky spoločnosti cHEMoLAK akciová spoločnosť sMOLENICE
k3L'L2.2o2o sú zostavené podľa opatrenia MF sR č. 23377/2014-74 zo dňa 3.decembra 2014, ktoým
sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej
účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu a opatrenia
Ministerstva financií S|ovenskej republiky zo 6. decembra 2oI7 č. MF/I477o/2oL7-74, ktoým sa mení
a oopÍňa opatrenie MinistersWá financií'Slovenskej republiky z 3. decembra 2oI4 č. Mŕ/B377/2}I4-74
v znení opatrenia z 2. decembra 2015 č' t D/I9926/2!L5-74

článot r.
všroaecľÉ INFoRMÁcIE

1. Názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby podnikateľa
a miesto podnikania' ak sa zostavuje úč1lovná závierka fyzickej osoby podnikatel'a. opis
vykonávanej činnosti úälovnej jednotky v nadväznosti na predmet podnikania účtovnej
iednotky.

Názov účtovnej jednotky: cHEMOLAK, akciová spoločnosť sMoLENIcE

Sídlo účtovnej jednotky: Továrenská 7, 9L9 04 sMoLENIcE

lčo: gr+ĺĺssr

DIČ:2o2Q39L472

Kód sK NACE: 20.30.0

CHEMOLAK, akciová spoločnosť (ďalej len a. s.) vznikla dňa 01'05.1992 transformáciou bývalého
štátneho podniku cHEMoláK š.p' SMoLENICE. Dňa 1'5.1992 bola spoločnosť zapísaná do obchodného
registra na okresnom súde TRNAVA, oddiel Sa, vložka č' 67lT,IČo:31411851.

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

Hlavnými činnosťami účtovnej jednotky sú:

. výroba farieb, lakov, náterových látok, syntetických spojív, lepidiel, tmelov, fermeže, nástrekových
hmôt, leštĺacich, impregnačných a pomocných prostriedkov

. výroba organických chemikálií

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

. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho
predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnostio baliaca činnosť

. ubytovacie služby - obytná miestnosť

. sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)r nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktoďch celková hmotnosť
vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t

r podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom. výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
r montážl údržba a oprava strojnotechnologických zariadení
. oprava vysokozdvižných a motorových vozíkov
o prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (čistiace a

upratovacie práce, prenájom strojov a zariadení)

1



Poznámlcy Úe ponv 3-olk3l.l2.202o IČo: 3141185l DIČ:2020391472

2. Informácie o obchodnom mene' síd!e, právnej forme a možno uviesťaj iné vhodné údaje o
účtovnej jednotke, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spotočníkom.

CHEMOLAK' a.s. SMOLENICE so sídlom Továrenská 7,9L9 04 SMoLENICE nie je neobmedzene ručiacim
spoločníkom. cHEMoLAK a's' je spoločníkom v štyroch spoločnostiach s ručením obmedzeným, pričom
majetkové podiely na základnom imaní vtýchto spoločnostiach sa pohybujú od 77,58 o/o doĹ'0o o/o.

Zároveŕt je cHEMol_AK a.s. spoločníkom v spoločnosti IBA CHEMOLAK. s. r. ó. Smolenĺce s majetkovým
podielom na základnom imaní 50 o/o'

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

Účtovnú závierku spoločnosti CHEMOLAK a's. za predchádzajúce obdobie, t. j. za rok 2019 schválilo
riadne valné zhromaždenie dňa 4. júna 2020.

4. Právny dôvod na zo3tavcnie účtovnej závierky

Účto_vná záuierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa
$ 17 ods. 6 zákona NR sR č' 43L/2oo2 Z' z. o účtovníctve za účtovné obdobie od l.januára 2020
do 31. decembra 2020

s. Úaa;e o skupine, a to:

a) obchodné meno a sídlo úótovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku
za naiväčšiu skupinu, ktorej súčastbu je účtovná jednotŔa ako dcérska účtovná iednotka

Bezprostredne matershým podnikom spoločnosti CHEMOLAK a.s. je Prvá strategická, a.s. so sídlom
Trnavská cesta 27/B.

Táto spoločnosť ''ž nie je ďalej zaradená do konsolidačného poľa v pozícii dcérskej spoločnosti.
Z uvedeného vyplýva, že hierarchicky najvyšším materským podnikom spoločnosti cÉeĺ'ĺoLnr a.s.
je Prvá strategická, a.s. Bratislava'

b) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsotidovanú úótovnú závierku
za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcércka úólovná jednotka,
ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a)

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

c) adresa, kde sa môže vyžiadaťrópia konsoIidovaných účtovných závierok uvedených v
písmenách a) a b),

Konsolidované účtovné závierky sú uložené v sídle spoločností, ktoré ich zostavujú.

2
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d) údaj' či účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou a údaj, či je oslobodená od
povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podlä
$ 22 zákona

Konsolidovanú účtovnú závierku a Konsolidovanú výročnú správu za skupinu podnikov, ktorej súčasťou je
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 podľa 5 22zákona.

Konsolidačné pole skupiny podnikov je nasledovné:

* Vlastn 22,42o/o v CHEMOLAK TRADE, 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 49,9Lo/o podiel. SpoločnosťBIoENERGo - KoMPLEX,
s.r.o. sa tak stala pridruženou spoločnosťou skupiny' v spoločnosti IBA CHEMOLAK, s. r. o. Smolenice
s majetkovým podielom na základnom imaní 50 o/o.

6. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia,
počet zamestnancov účtovnej iednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
z toho počet vedúcich zamestnancov' ktoďmi sa rozumejú členovia štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho oľgánu.

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet
zamestnancov

229 229

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

230 229

počet vedúcich zamestnancov 3 6

3

CHEMOLAK a.s. SMOLENICE

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

CHEMOLAK TMDE. sool. s r.o. Liberec 77.58o/o

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

REALCHEM PMHA s.r.o. xx 100,00 o/o

SPOLOCNY PODNIK oBcHoDNÝ PoDIEL
CHEMOLAK a.s. v o/o

IBA CHEMOLAK. s.r.o 50.00 o/o
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CI. II.

Informácie o prijaých postupoch

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

Účtovná závierka spoločnosti CHEMOLAK a' s. za rok 2O2o je zostavená za splnenia predpokladu, že
účtovná jednotka bude nepretžite pokračovať vo svojej činnosti.
Rok 2020 bol pre podnikateľské subjekty výnimočný tým, že sa podnikatelia museli vysporiadať s novým
fenoménom - s pandémiou koronavírusu. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril z Cíny do
celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol celosvetové rozmery.
V súlade s rozhodnutiami Vlády SR, Ústredného krízového štábu a v súlade s rozhodnutiami a
vyhláškami Úvz sn bola účtovná jednotka povinná uzatvoriť svoje maloobchodné prevádzky.
V dôsledku pandémie sa citeľne prejavil aj pokles veľkoobchodného predaja realizovaný prostredníctvom
zmluvných partnerov, ktorí boli rovnako povinní svoje maloobchodné jednotky uzatvoriť. Po čiastočnom
uvolhení opatrení mala spoločnosť možnosť otvoriť maloobchodné prevádzky v obmedzenom režime ako
výdajné miesto a mohla čiastočne splniť požiadavky maloobchodu' Uvedené otvorenie maloobchodných
prevádzok malo pozitívny vplyv na zvýšenie tžieb spoločnosti a minimalizovanie strát. Vplyv pandémie
sa prejavil aj v poklese exportu spoločnosti v nadväznosti na opatrenia, ktoré boli zavedené vo všetkých
štátoch, v ktoých mala spoločnosť obchodné aktivity'
Kedže vznikla potreba minimalizácie osobného styku, v priebehu roka boli radikálne obmedzené, resp.
úplne zastavené akvizičné aktivity. Pandemické opatrenĺa prijaté štátnymi autoritami mali vplyv na
nárast počtu zamestnancov poberajúcich ošetrovné (z titulu zatvorenia predškolských a školských
zariadení) ako aj z titulu pandemickej a karanténnej PN.
V dôsledku neustále sa meniacej situácie a s tým spojených štátnych opatrení nevedelo vedenie
účtovnej jednotky striktne predvídať všetky účinky a dopady na hospodárenie účtovnej jednotky.
Manažment spoločnosti pokračoval počas celého roka 2020 v monitorovaní potenciálneho dopadu
a prijímal rozsiahle opatrenia smerujúce k zmierneniu negatívnych účinkov na riadenú spoločnosť a jej
zamestnancov. Manažment účtovnej jednotky na dennej báze sledoval vývoj ako aj opatrenia prijímané
autoritami štátu, ktoré primerane implementoval do činnosti spoločnosti s cieľom ochrániť zdravie
a zaistiť bezpečnosť svojich zamestnancov a zabezpečiť prevádzku firmy, pokiaľ možno, v štandardnom
režime. V tejto súvislosti zamestnávateľ zabezpečiť vývoj a výrobu vlastného dezinfekčného produktu
na dezinfekciu rúk a dezinfekciu povrchov v súlade s požiadavkami WHo' Prijímal opatrenia smerujúce
k zabráneniu vzniku ohnísk nákazy v sídle firmy ako aj v jednotlivých podnikových predajniach
a skladoch. Pre všetkých svojich zamestnancov zabezpečil vhodné a odporúčané ochranné prostriedky
(rúška, neskôr respirátory), vykonával monitoring merania telesnej teploty pri vstupe do areálu
spoločnosti, rozhodol o minimalizácii kontaktov obmedzením' resp' zrušením pracovných ciest a návštev
zákazníkov a realizoval aj účinné opatrenia v oblasti zabezpečenia stravovania zamestnancov. V druhej
fáze pandémie zamestnávateľ rozhodol o uplatnení homeoffice pre zamestnancov, ktoďch pracovná
činnosť umožňuje tento výkon práce a v prípadoch, kde to nebolo možné uplatniť zabezpečil
minimalizáciu sociálnych kontaktov výkonom práce individuálne tak, že zamestnancom boli pripravené
volhé kancelárske priestory, aby bola dodžanázásadajedného zamestnanca v kancelárii. Všetky prijaté
a uplatnené opatrenia boli hodnotené pozitívne s tým, že sa dosiahlo minimalizovanie šírenia vírusu
v prostredí spoločnosti'
Spoločnosť CHEMOLAK a. s. zvážila všetky potencionálne dopady coVID- 19 na naše podnikateľské
aktivity a pokračuje v realizácii osvedčených opatrení vo všetkých uvedených oblastiach aj v roku 2021
s tým, že v prípade potreby prijme ďalšie smerujúce k zachovaniu ochrany zdravia 'zamestnancov

a plnenia zámerov stanovených v podnikatel'skom p|áne spoločnosti '

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

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretžite pokračovať vo svojej
činnosti (going concern). Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou
konzistentne aplikované. V účtovnom období 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.
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Účtovníctvo sa vedie na základe dodžania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa
berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká,
znehodnotenia a straty, ktoré sa ýkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu zostavenia
účtovnej závierky.

Dlhodobé a krátkodobé pohlädávky, záväzky, úvery a pôžičky:
Pohlädávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podl'a zostatkovej doby
splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť
dlhodobého záväzku, ktoých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, sa vykazujú V súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.

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

3. Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, pričom
sa uvádza finančný vplyv ýchto transakcií na účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo prínosy
vyplývajúce z ýchto transakcií významné a ak uvedenie ýchto rizík alebo prínosov je
potrebné na účely posúdenia finančnej situácie účtovnej jednotky.

Spoločnosť v bežnom ani v porovnávacom období nevykazovala transakcie, ktoré sa neuvádzajú
v súvahe.
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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 náktady' menovitá hodnota, reálna hodnota, hodnota zistená
metódou vlastného imania, aktivovanie úrokov trroriacich súčasť ocenenia majetku
a záväzkov

r 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 vedle spoločnosť v operatĺvnej evldencll.

r Dlhodobý nehmotný majetok vfiorený vlastnou činnosťou - vlastnými nákladmi alebo
reprodukčnou obstarávacou cenou' ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena
tohto majetku; vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaĺožené na výrobu alebo inú činnosť
a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť; reprodukčná obstarávacia cena
je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuie. Súčasťou dlhodobého
nehmotného majetku sú aj aktivované náklady na vývoj.

r Dlhodobý hmotný majetok vfiorený vlastnou činnosťou _ vlastnými nákladmi; vlastné
náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, a nepriame náklady, ktoré
sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť'

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

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

o Zásoby obstarané kúpou
. nakupovaný materiál - obstarávacou cenou; pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa

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

. nakupovaný tovar - obstarávacou cenou; pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda
priemerných cien; do vedľajších nákladov patrí prepravné, clo a provízie.

e Zásoby vfiorené vlastnou činnosťou:
. nedokončená výroba, polotovary a výrobky sa oceňujú vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú

priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov,
ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo na inú činnosť.

o Poh!'adávky:
o pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí - menovitou hodnotou
o pri odplatnom nadobudnutí - obstarávacou cenou

. časové roztíšenie na strane aktív súvahy - očakávanou menovitou hodnotou.

. Zäväzkvl,
r pri ich vzniku - menovitou hodnotou,
r pri prevzatí - obstarávacou cenou'

. Rezervy - v očakávanej výške záväzku.
Spoločnosť v roku 2020 tvorila rezeryy na nevyčerpanú dovolenku, prémie, odchodné, sanáciu
skládky odpadov, audítorské overenie a zverejnenie účtovnej závierky a bankové informácie
pre účely auditu

. ÚverY:
o pri ich vzniku - menovitou hodnotou,

úroky z úverov sa účtujú do obdobia, s ktoným časovo a vecne súvisia'
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časové rozlíšenie na strane pasív súvahy - očakávanou menovitou hodnotou'

Prenajaý majetok a majetok obstaraný na základe zmIuvy o kúpe prenajatej veci
finančný leasing

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

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 danez pr'ljmov platná v nasledujúcom účtovnom období,
t. j. 2L o/o.

Prepočet údajov v cudzích menách na menu EUR.O

Prepočet sa vykonáva ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (vystavenie zahraničnej faktúry,
platba) kurzom ECB. Kurzové rozdiely vznikajúce v priebehu roka sa podľa charakteru (strata, zisk)
zúčtovávajú do nákladov (ýnosov) na účty kurzových strát alebo kurzových ziskov.
K 31. decembru sa majetok a záväzky v cudzej mene prepočítavajú na menu EURO a kurzové
rozdiely sa účtujú nasledovne:
. kurzové rozdiely z účtov dlhodobého finančného majetku sa účtujú v prospech ( na ťarchu )

účtu skupiny 06 - dlhodobý finančný majetok so súvzťažným zápisom na účte
414- oceňovacie rozdiely z precenenia majetku.

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

. Náklady na vývoj

Náklady na vývoj, ktorý spoločnosť uskutočňuje Vo Vlastnej réžii sa účtujú do nákladov v roku svojho
vzniku. Spoločnosť využíva za účelom vývoja aj služby externých organizácií. Faktúry za tieto služby
sú účtované na účet obstarania nehmotného majetku. Náklady na vývoj sa po splnení zákonom
stanovených predpokladov aktivujú do majetku spoločnosti. Aktivované náklady na vývoj
predstavujú výsledky úspešne vykonaných vývojových prác. Náklady vynaložené na vývoj spoločnosť
aktivuje pri splnení podmienok:
. výrobok je jasne definovaný a náklady na jeho vývoj možno identifikovať,
. spoločnosť má v úmysle výrobok vyrábať a predávať,
. spoločnosť môže preukázať existenciu trhu pre daný výrobok,
. spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenĺe vývojového projektu, jeho predaj alebo

vnútorné využitie.

Spoločnosť vykonala analýzu kapitalizovaných nákladov s cieľom odhadnúť presnú výšku, ktorá mala
byť zahrnutá do nákladov alebo zaradená do používania a amortizovaná spolu so súvisiacimi výnosmi
a plánuje zlepšiť vnútorné postupy na zabezpečenie súladu s ýmito podmienkami.

a

a

Hodnota aktivovaných nákladov nesmie prevýšiť očakávanú sumu budúcich ekonomických prínosov
z výrobku. Spoločnosť účtuje aktiváciu nákladov na vývoj na ťarchu účtu 041 - obstaranie
nehmotných investícií a v prospech účtu 623 - Aktivácia nehmotného investičného majetku.
Po protokolárnom odovzdaní výrobku do používania sa aktivované náklady preúčtujú z účtu 041 na
účet 012 - Nehmotné výsledky vývojovej činnosti. Spoločnosť v roku 2020 aktivovala náklady na
vývoj v hodnote 614 656 EUR.

b) Určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku

Pohl'adávky:

Na vyjadrenie rizika nezaplatenia pohľadávok z obchodného styku po lehote splatnosti tvoril
CHEMOLAK a.s. v roku 2020 opravné položky k pohľadávkam po lehote splatnosti, ktoré sú
výsledkom kombinácie odhadu zníženia hodnoty pohľadávok vykonaného vedením spoločnosti, ktoré
sa vyskytlo v priebehu bežného obdobia a neustálej úpravy odhadov zníženia hodnoý
v predchádzajúcich obdobiach. Pri obchodných a ostatných pohľadávkach spoločnosť vyWára opravné
položky na individuálnej báze (prípad od prípadu). Základom pre posudzovanie tvorby sú princípy:
. 360 - 72o dní po lehote splatnosti : 50 o/o z ich hodnoty
o nad 720 dní po ĺehote splatnosti : 100 o/o z ich hodnoty.
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c) Určenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Spoločnosťuplatnila odhad ocenenia rezerv pri výpočte rezenĺy na odchodné:
Podlä kolektívnej zmluvy na rok 2o2o je spoločnosť povinná zaplatiť svojim zamestnancom pri
odchode do starobného alebo invalidného dôchodku jedennásobok ich priemernej mesačnej
mzdy, tzv..odchodné. Ide o minimálnu požiadavku ustanovenú v Zákonníku práce'
Spoločnosť za účelom verného zobrazenia v účtovnej závierke a za účelom pravdivého
zobrazenia v účtovnom období roku 2020 aplikovala ustanovenie $ 19 ods' 7, pism' s) Postupov
účtovania, účtuje o Worbe a rozpúšťaní rezervy ohľadom programov so stanovenými výhodami.
Rezeĺva je súčasnou hodnotou záväzku z odstupného k súvahovému dňu, spolu s úpravami
o odhady pravdepodobnosti. Súčasná hodnota rezervy je stanovená očakávanými budúcimi
peňažnými tokmi' V súlade s rozhodnutím vedenia a.s. je výpočet rezervy stanovený na obdobie
10 rokov od súvahového dňa.
Diskontná sadzba v roku 2o2o a vďalších rokoch je stanovená na 5 o/o p' a. Budúci nárast
miezd v roku 2021 a vďalších rokoch sa predpokladá 4o/o _ 8 o/o p' a.

d) Určenie ocenenia finančných nástrojov aIebo maietku, ktorý nie je finančným nástrojom
pri oceňovaní reálnou hodnotou

Spoločnosť nevykonávala v bežnom ani V porovnávacom období ocenenie finančných nástrojov

e) Určenie ocenenia finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo
vlastnými nákladmi

Spoločnosť nevykonávala v bežnom ani v porovnávacom období ocenenie finančných nástrojov

f) Tvorba odpisového plánu pre dthodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisoYania,
sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy'

odpisový plán
Priemerné životnosti podľa odpisového plánu sú:

Druh maietku Zivotnost Ročná odoisová sadzba
Budovy a stavby 30 - 40 rokov 2,5 o/o - 3,33 o/o

Stroje a zariadenia 6-15 rokov 6,66 o/o - Ĺ6,6 o/o

Dopravné prostriedky 4 roky 25,O o/o

Inventár 8 rokov t2,5 o/o

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

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

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb
pre rovnomerné odpisovanie.

uvedených v zákone o daniach z príjmov platných
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5. rnformácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účllovaných v bežnom
účtovnom období s uvedením sumy -vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na
neuhradenú stratu minutých rokov. Účtovná jednotka môže uvieď aj informácie o oprave
nevýznamných chýb minulých účtovných období účllovaných 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.
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čl. rrr.

rnformácie, ktoré vysvetl'ujú a dop!ňujú potožky súvahy

K aktívam sa v poznámkach pri zohl'adnení zásady významnosti uvádzajú dop!ňujúce a rĺysvetl'ujúce
informácie o:

a) dlhodobom maietku

1. preh!äd o pohybe dlhodobého majetku podl? zložiek dlhodobého majetku v nadväznosti na členenie
položiek súvahy; uvádza sa ocenenie majetku na začiatku účtovného obdobia, jeho prírastky' úbytky a
Presuny počas účtovného obdobia a ocenenie na konci úč1tovného obdobia,

2. prehl'ad oprávok a opravných položiek podl'a zložiek dlhodobého majetku v nadväznosti na členenie

3. prehl'ad o čistej (netto) hodnote dlhodobého majetku na začiatku účtovného obdobia a na konci
účtovného obdobia

Dlhodobý nehmotný majetok

1 2.3

Dlhodobý
nehmotný
majetok

Bežné účtovné obdobie

Aktivované
náklady
na vývoj

Softrĺér Ocenitel'né
práva Goodwill ostatný

DNM
obstarávaný

DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

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

6 378 686 L 952 872 37 9Ĺ4 0 2 070 L 497 296 0 9 868 838

Prírastky 435 582 5L 824 0 0 0 666 480 0 1 153 886

Úoytry 0 4 979 0 0 0 487 406 0 492 385

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav na konci
obdobia

6 814 268 Ĺ 999 7L7 37 9r4 0 2 070 Ĺ 676 37o 0 10 530 339

oprávky
Stav na začiatku
obdobia

( s 2s3 469) (1 626 071) (37 et4) 0 (2 O7O) 0 0 ( 6 9Ĺ9 524)

Prírastky ( 331 s16) ( le 607) 0 0 0 0 0 ( 3s1 123)

Úoytt<y 0 4 979 0 0 0 0 0 4 979
Stav na konci
obdobia

( s s84 98s) (1 640 699) (37 9Ĺ4) 0 ( 2 07O) 0 0 ( 7 26s 668)

Zostatková hodnota
Stav na začiatku
obdobia T I25 2L7 326 801 0 0 0 L 497 296 0 2 949 3r4
Stav na konci
obdobia L 229 283 359 018 0 0 0 L 676 370 0 3 264 67L
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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 Dl{M

Spolu

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

5 627 953 L 937 Ĺ72 37 9L4 0 L 279 r 476 393 0 9 056 897

Prírastky 750 733 39 514 0 0 79Ĺ 811 941 0 L 602979

Úoytty 0 0 0 0 0 791 038 0 791 038

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav na onci
obdobia

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

opráky
Stav na začiatku
obdobia

( s 037 00s) (1 s91 873) (37 et4) 0 (L 27e) 0 0 ( 6 668 071)

Prírastky (216 464) (34 198) 0 0 (7er) 0 0

Úuytty 0 0 0 0 0 0 0
Stav na konci
obdobia

(s 2s3 469) (L 626 07Ĺ) (37 9L4) 0 (2 07o) 0 0 (6 91e s24)

Zostatková hodnota
Stav na začiatku
obdobia s90 948 321 485 0 0 0 Ĺ 476 393 0 2 388 826
Stav na konci
obdobia L Ĺ25 2Ĺ7 326 801 0 0 0 r 497 296 0 2 949 314

(2s1 453'r

L
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Poznámky Úe poov 3-01 k3l.12.2o2o

Dlhodob hmotn maietok

IČo: 3141 1851 D|Č:202039l472

Spolu

I

4s 803 s20

1 841 150
1 258 857

46 385 813

í36 151 125)
( 1 011 968)

338 379
( 36 824 7L4)

9 652 395

9 561 099

Poskytnuté
preddavky
na DHM

I

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

obstarávan
DHM

h

695 002

956 433

848 166

0

803 269

0
0

0

0

69s 002

803 269

Ostatn
DHM

o

3 552

0

0

0

3 552

0
0

0

0

3 552

3 552

0

0

0

0

Základné
stádo
a t'ažné
zvieratá
f

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pestovatel'ské
celky
trval ch
porastov
e

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Samostatné
hnutel'né veci
a s bory
hnutel'n ch vecí
d

25 752 Ĺ67

439 136
246 448

0

25 944 855

(23 065 907)
(s03 2s2)

245 489
( 23 323 670)

2 686 260

2 621 185

Stavby

c

18 258 670

2AO 346
153 486

0

18 385 530

(13 08s 218)
( s08 716)

92 890
( 13 s01 044)

5 Ĺ73 452

4 Aa4 486

L 094 L29

r 244 607

Bežné čtovné obdobie

Pozemky

b

Ĺ o94 t29

16s 235
ĺo 757

0

t 244 607

0

0

o

0Stav na konci
obdobia
Zostatková hodnota
stav na začiatku
obdobia
Stav na konci
obdobia

Pruotné ocenenie
Stav na začiatku
obdobia

Prírastky

Úoytt<y

Presuny
Stav na konci
obdobia
oprávky
Stav na začiatku
obdobia
Prírastky

Úbytt<y

t2



Poznámky Úe poov 3-o1k31.l2.2020 IČo: 314l l851 D|Č:202039l472

obdobie

Spolu

Pruotné ocenenie

45 473 033
897 229
566 742

45 803 s20
oprávky

(35 295 979)
(s68 764)

113 618
(36 1s1 12s)

Zostatková hodnota

LO L77 054

9 652 395

Poskytnuté
preddavky
na DHM

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

obstarávan
DHM

h

593 919
499 156
398 073

695 002

0
0

0

0

593 919

69s 002

Ostatn
DHM

o

3 552
0

o

0

3 552

0
0

o

0

3 552

3 552

Základné
stádo
a täžné
zvieratá
f

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

Pestovatel'ské
celky
trval ch
porastov
e

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Samostatné
hnutelhé veci
a sribory
hnutelh ch vecí
d

25 597 46L
267 8LĹ
113 105

25 752 167

(22 667 955)
(s11 s70)

113 618

(23 O6s 907)

2 929 506

2 686 260

Stavby

c

18 181 080
78 337

747

18 258 670

(L2 628 024)
(457 Ĺ94)

429 67Ĺ

(13 08s 218)

s ss3 056

5 Ĺ73 452

Pozemky

b

Ĺ o97 02Ĺ
51 925

54 8r7

Ĺ 094 Ĺ29

0

0

0

0

r o97 02L

L o94 Ĺ29

a

Stav na začiatku
obdobia
Prírastky

Úbytry
Presuny
Stav na konci
obdobia

stav na začiatku
obdobia
Prírastky

Úoytt<y

Stav na konci
obdobia

Stav na začiatku
obdobia
Stav na konci
obdobia
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Poznámky Úe ponv 3-o1k3l.l2.2020 IČo: 3141 l85l DIČ:2020391472

b) dôvodoch úč1lovania o dlhodobom majetku' ku ktorému nemá účtovná jednotka vIastnícke
právo

Spoločnosť neúčtovala v bežnom ani porovnateľnom období o majetku, ku ktorému nemá vlastnícke právo.

c) dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené
záloŽné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Informácie o poistení majetku

Spoločnosť má v roku 2020 uzatvorenú zmluvu s poisťovňou Allianz , ktorá sa ýka poistenia majetku .

Predmetom poistenia majetku je:
poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia veci živelnou udalosťou
poistenie pre prípad odcudzenia veci
poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vodou z vodovodných zariadení
poistenie pre prípad odcudzenia tovaru v predajniach a predajných skladoch
poistenie pre prípad odcudzenia dennej tžby v predajniach a predajných skladoch
poistenie prepravy peňazí
Majetok je poistený na sumu 86 060 500 EUR a ročné poistné predstavuje sumu 80 886 EUR. Poistné sa platí
šwrtročne sumou 20 222 EUR'

Poistenie majetku pre prípad prerušenia prevádzky v dôsledku živelnej pohromy.
Spoločnosť má poistený majetok pre prípad jeho znehodnotenia živelnou pohromou. Majetok je poistený na
sumu 11 550 000 EURa ročné poistné predstavuje 1'2oI2 EUR. Poistné sa platí štvrtročne
sumou 3 003 EUR.

Okrem uvedených základných zmIúv na poistenie majetku má spoločnosťuzatvorené ďa!šie
poistné zmluvy na:
poistenie zodpovednosti za škodu do výšky 2 400 000 EUR. Ročné poistné je 18 922,00 EUR.
poistenie majetku počas prepravy na obdobie jedného roka' Poistné je 1 052 EUR.
poistenie strojov a zariadení' Poistná suma je 3 L27 453 EUR a ročné poistenie 1'2 217 tUR.

Dlhodobý hmotný majetok Hodnota za bežné účtovné
obdobie

Dlhodobý hmotný majetok, na ktoý je zriadené záložné právo 13 100 730

Dlhodobý
jednotka ob

hmotný
medzené

majetok, prl ktorom má účtovná
právo s ním nakladať

0

Dlhodobý hmotný majetok Hodnota za bezprostredne
predchádzaiúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok, na ktoý je zriadené záložné právo L2 977 982
Dlhodobý
jednotka ob

hmotný
medzené

majetok, pri ktorom
právo s ním nakladať

má účtovná 0

t4



Poznámlcy Úe poov 3-O1k3|.12.202o IČo: 3141 l851 D|Č:2020391472

d) majetku' ktorým je goodwilI, a to dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu a prehodnotenie
opodstatnenosti jeho výšky a odpisu ieho hodnoty
Spoločnosť neúčtovala v bežnom ani porovnatelhom období o goodwille.

e) výskumnej a vývojovej činnosti za účtovné obdobie

. náklady na výskum vynaložené v účtovnom období,
o neaktivované náklady na vývoj vynaložené v účtovnom období,
. aktivované náklady na vývoj vynaložené v účtovnom období,

f) štruktúre dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnení v členení v nadväznosti
na položky súvahy

Úoaje sú čerpané z očakávaných výsledkov hospodárenia spriaznených spoločností k3t.Ĺ2.2o2o

x - údaj z dôvodu minoritného podielu nie je k dispozícii

Text 2020 2019
Aktivované náklady na vývoi 614 656 77L 63s
z toho z bežného roka 377 800 103 065
Neaktivované náklady na vrjvoi 0 236 856
z toho z beŽného roka 0 236 8s6
Náklady na vývoj spolu 377 800 339 921

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

podiel úl
nazl v
olo

Podiel Úl
na hIasovacích
právach v o/o

účtovná
hodnota DFM

Chemolak Secent, s.r.o. Smolenice 100,00 o/o 100,00 o/o
60 418

CHEMOLAK TMDE, spol. s r. o. Liberec 77,58 o/o 77,58 o/o r 407 459

REALCHEM PMHA s.T.o.
100,00 o/o 100,00 o/o L 776 427

IBA CHEMOLAK, s.r.o Smolenice
5O o/o 50 o/o 442 487

akcie OTP Banka a.s 0,01 o/o 0,01 vo 7 980

Dlhodobý finančný majetok spolu X x
3 694 77L
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Poznámky Úe poov 3-oĺ k3t'l2.2020 IČo: 314l l85l DIČ:202039l472

Úoaie sú čerpané z očakávaných výsledkov hospodárenia spriaznených spoločností k 31.12.2019

x - údaj z dôvodu minoritného podielu nie je k dispozícii

obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej umiestnený DFl.l

Podiel Úl
na Zlv o/o

Podiel Úr
na hlasovacích
právach v o/o

účtovná
hodnota DFM

Chemolak Secent, s.r.o. Smolenice
100,00 o/o 100,00 o/o 60 418

cHEMoláK TMDE, spol. s r' o. Liberec 77,58 o/o 77,58 o/o L 6t7 484

REALCHEM PMHA s.r.o.
100,00 o/o 100,00 o/o 1 878 0878

IBA CHEMOLAK, s.r.o Smolenice
50 o/o 50 o/o 442 487

akcie OTP Banka a.s 0,0r o/o o,ol o/o 7 980

Dlhodobý finančný majetok spolu
X x

4 006 457
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Poznámky Úĺ poov 3-o1 k3l.12.2o2o IČo: 31411851 DIČl.202039l472

g - !) pohybe dlhodobého finančného majetku, ocenenie majetku na začiatku ričtovného obdobia' jeho prírastky' bytky a presuny počas ličtovného
obdobia a ocenenie na konci čtovného

Spolu

l

10 553 365
0

0

311 686

311 686

0

Ĺo 24Ĺ 679

6 s46 908
0

0

6 s46 908

4 006 457

3 694 77r

Poskytnuté
preddavky
na DFM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DFM
obstarávan

h

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0

P žičky
s dobou
splatnosti
najviac
ieden rok

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ostatn
DFM

f

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P žičky
Utv
konsolidovanom
celku

e

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ostatné
dlhodobé
CP
a podiely

D

7 980

0

0

0

0

0

7 980

0

0

0

0

7 980

7 980

Podielové
CP a podiely
v spoločnosti s podst.
vplyvom

c

s60 000

0

0

0

0

0

560 000

LĹ7 5t4

0

0

1L7 51,4

442 486

442 486

Bežné čtovné obdobie

Podielové cP
apodielyvO f

B

9 985 38s

0

0

311 686

311 686

0

9 673 699

6 429 394
0

0

6 429 394

3 sss 991

3 244 305

Úuytt<y

na začiatkuStav
obdobia
Prírastky

z toho kurzové zisky
Úoytt<y

kurzovéZ toho
straW
Presuny
Stav
obdo

na konci
bia

opravné položky
na začiatkuStav

obdobia
Prírastky

Stav na konci
obdobia
Účtovná hodnota
Stav na začiatku
obdobia
Stav na konci
obdobia

Dlhodob
finančn
majetok

a
Prvotné ocenenie

t7



Poznámky Úĺ poov 3-o1' k3l.12.2o2o IČo: 31411851 DIČ:202039l472

Bezprostredne predchádzajrice rÍčtovné obdobie

Spolu

J
Prvotné ocenenie

10 432 889
t20 476

L20 476

0

0

0

10 553 365
opravné položky

5 946 908
600 000

0

6 s46 908

Účtovná hodnota

4 485 981

4 006 457

Poskytnuté
preddavky
na DFM

i

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

obstarávan
DFM

h

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

P žičky
s dobou
splatnosti
najviac
jeden rok

ct

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

Ostatn
DFM

f

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P žičky
UJ v
konsolidovanom
celku

e

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ostatné
dlhodobé
CP
a podiely

d

7 980

0

0

0

0

0

7 980

0

0

0

0

7 980

7 980

Podielové
CP a podiely
v spoločnosti
s podst. vplyvom

c

560 000

0

0

0

0

0

560 000

1,r7 5r4
0

0

LĹ7 5t4

442 446

442 486

Podielové GP
a podiely v Oli:

b

9 864 909

r20 476

L20 476
0

0

0

9 98s 38s

s 829 394
600 000

0

6 429 394

4 035 515

3 555 991

Dlhodob
finančn
majetok

a

Stav
obdobia

na začiatku

Prírastky

z toho kurzové zisky
Úoytty
Z toho
straW

kurzové

Presuny
Stav na konci
obdobia

Stav
obdobia

na začiatku

Prírastky

Úbytt<y

Stav na konci
obdobia

stav na začiatku
obdobia
Stav na konci
obdobia
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Poznrímky Úe poov 3-oIk3|.|2.2uo IČo: 3l4l l851 DIČ.202o39l472

m) opravných položkách k zásobám v členení v nadväznosti na položky súvahy

n) zásobách, na ktoré ie zriadené záložné právo a o zásobách' pri ktorých má účtovná
jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

o) zákazkovej výrobe a o zäkazkovej výstavbe nehnutel'nosti určenej na predaj
Spoločnosť v bežnom ani porovnateľnom účtovnom období neúčtovala o zákazkovej výrobe a zákazkovej
výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj.

Zásoby

Bežné účtovné obdobie

Stav OP na
začiatku

účtovného
obdobia

Tvorba OP
Zúčtovanie oP

z dôvodu zániku
opodstatnenosti

Zúčtovanie oP
z dôvodu
vyradenia
maietku

z účtovníctva

Stav OP na
konci

účtovného
obdobia

Materiál 0 s3 005 0 0 53 00s

Nedokončená výroba
a polotovary vlastnei 0 0 0 0 0

Výrobky 0 0 0 0 0

Zvieratá 0 0 0 0 0

Tovar 0 0 0 0 0

Nehnutelhosť na
oredai o 0 0 0 0

Poskytnuté
oreddavkv na zásobv 0 0 0 0 0

Zásoby spolu 0 53 005 0 0 53 005

Dlhodobý hmotný majetok Hodnota za bežné účtovné
obdobie

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo 3 750 000

Zásoby, pri ktoých má účtovná jednotka obmedzené právo s ním
nakladať

0
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Poznámky Úe poov 3-0l k3l.lz.zozo

p) vývoji opravnej položky k pohl'adávkam

IČo: 3141185l DlČ:202039l472

Pohl?dávky

Bežné úótovné obdobie

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba
OP

Zúčtovanie oP
z dôvodu zániku
opodstatnenosti

Zúčtovanie oP
z dôvodu
vyradenia
majetku

z účtovníctrra

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia

a b c D E F
Pohľadávky
z obchodného styku,
z toho

463 076 65 475 0 0 528 551

Pohľadávky
z obchodného styku
voči dcérskej
účtovnej jednotke
a materskej
účtovnej jednotke

0 62 790 0 0 62 790

ostatné pohľadávky
z obchodného stvku

463 076 2 685 0 0 465 76L

ostatné pohľadávky
v rámci kons. celku

0 0 0 0 0

Pohl'adávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu

0 0 0 0 0

Iné pohľadávky 0 0 0 0 0

Pohľadávky spolu 463 076 65 475 0 0 528 551

Pohl'adávky

Bezprostredne predchádzaiúce účtovné obdobie

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba
OP

Zúólovanie oP
z dôvodu zániku
opodstatnenosti

Zúótovanie
z dôvodu
vyradenia
majetku
z účtovníctva

OP Stav OP
na konci
účtovného
obdobia

a b c D E F
Pohľadávky
z obchodného styku,
z toho

460 660 2 4Ĺ6 0 0 463 076

Pohľadávky
z obchodného styku
voči dcérskej
účtovnej jednotke
a materskej
účtovnei iednotke

0 0 0 0 0

ostatné pohľadávky
z obchodného stvku

460 660 2 416 0 0 463 076

ostatné pohľadávky
v rámci kons' celku

0 0 0 0 0

Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu

0 0 0 0 0

Iné pohľadávky 0 0 0 0 0

Pohľadávky spolu 460 660 2 4L6 0 0 463 076
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Poznámky Úe poov 3-ol k3l.l2.2o2o

q) hodnote poh!'adávok do lehoty a po lehote splatnosti

Ičo: 3141185l DIČ:202039l472

Názov položky V lehote splatnosti Po Iehote
solatnosti Pohlädávky spolu

a b c d

Dlhodobé pohl?dávky

Pohľadávky z obchodného styku 0 0 0

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej
iednotke

0 0 0

ostatné pohľadávky z obchodného
styku 0 0 0

ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku 0 0 0

Pohlädávky voči spoločníkom,
členom a združeniu 0 0

Iné pohľadávky 0 0 0

Dlhodobé pohľadávky spolu 0 0 0

Krátkodobé pohlädávky
Pohľadávky z obchodného sýku, z
toho 4 240 643 Ĺ 534 755 5 775 398

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej
iednotke

Ĺ 494 460 267 Ĺ80 L 761 640

ostatné pohľadávky z obchodného
styku 2 746 Ĺ83 r 267 575 4 013 7s8

ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku 0 0 0

Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu 1 190 799 0 1 190 799

Sociálne poistenie 0 0 0

Daňové pohľadávky a dotácie 44 629 0 44 629

Iné pohľadávky L09 324 0 LOg 324

Krátkodobé pohľadávky spolu 5 585 395 Ĺ 534 755 7 120 150

Pohl?dávky podľa zostatkovej
doby splatnosti Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce úč]tovné

obdobie
a b c

Pohľadávky po lehote splatnosti 7 534 755 L 6s2 429

Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka

5 585 395 6 234 629

Krátkodobé pohľadávky spolu 7 t20 r50 7 887 056

Pohľadávky so zostatkovou dobou
sDlatnosti ieden rok až oäť rokov

0 0

Pohľadávky so zostatkovou dobou
sDlatnosti dlhšou ako oäť rokov

0 0

Dlhodobé pohľadávky spolu 0 0

2t



s) odloženej daňovej pohľadávke
Pri výpočte odloženej dane hodnota odloženého daňového záväzku prevyšuje hodnotu odloženej daňovej
pohľadávky a po ich kompenzácii spoločnosť neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke. Spôsob výpočtu
odloženej dane je uvedený v údajoch o pasívach, časť f) ýkajúcej sa odloženého daňového záväzku.' 

'

t) zložkách krátkodobého finančného majetku

Poznámky Úe poov 3-o| k3l 'l2.2o2o IČo: 3141 185l DlČ:202039l472

r) pohl'adávkach zabezpečených zäložným právom alebo inou formou zabezpečenia, o poistení
pohl'adávok a o hodnote pohl'adávok pri ktoľých má účltovná jednotka obmedzené právo s nimi
nakladať

Poistné sa platí mesačne.

Poistenie krátkodobého rizika u vybraných zahraničných odberateľov

opis oredmetu záložného oráva Bežné účtovné obdobie
Hodnota predmetu Hodnota oohľadávkv

Hodnota pohl'adávok, na ktoré sa zriadilo
záložné právo X 2747 Ĺ4o
Hodnota pohlädávok, pri ktoých je obmedzené
právo s nimi nakladať X 0

Predmet poistenia Poistná suma Poistné Názov a sídlo poisťovne

Poĺstenie pohľadávok
z obchodného styku 19 000 000

0,09 o/o
Compaigne francaise d
assurance pour le comerce
extérieur, pobočka poisťovne
z iného členského štátu

Hodnota pohľadávok, na ktoré
sa zriadilo záložné orávo X 0

0

Hodnota pohľadávok, pri
ktoých je obmedzené právo
s nimi nakladať

X
0

0

odberateľ Poistná suma Poistné Názov poisťovne
Aoc AG, Svaičiarsko 400 000 0,o90/o COFACE
Fabrika Snĺezka' Poľsko 480 000 o,090/o COFACE
Centrodust, Srbsko 23 000 O,09o/o COFACE
Henkel Global Supply Chain, NL 650 000 0-09o/o COFACE
Kesko Senukai Lithuania LTD 100 000 0.09o/o COFACE
Poistené pohľadávky spo|u 1 6s3 000 X X

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezproďredne
prcdchádzajúce
účtovné obdobie

Pokladnica, ceniny 22 443 21 606

Bežné bankové účty 204 507 230 09s

Bankové účty termínované 0 0

Peniaze na ceste ( 1 116) ( 4 8s1)

Spolu 22s 834 246 8s0
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u) ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuie účtovná
závierka reáInou hodnotou
Spoločnosť v bežnom ani porovnateľnom účtovnom období neevidovala krátkodobý finančný majetok,
ktoý sa oceňuje reálnou hodnotou.

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

w) krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom
finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
Spoločnosť v bežnom ani porovnateľnom účtovnom období neevidovala ku krátkodobému finančnému
majetku záložné právo.

x) vlastných akciách

Spoločnosť v porovnateľnom účtovnom období nenadobudla vlastné akcie'

y) významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Vlastné akcie 236 622 0

Spolu 236 622 0

opis položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 67 045 49 698

Predplatné novín, časopisov a publikácií s83 6L2

Nájomné 11 345 26 728

Reklama a propagácia 5 5L7 447

Telekomunikačné poplatky, internet, softWare 2 656 2 775

Poistenie 43 L26 14 933

Monitoring vozidiel 501 680

obnova ochranných známok 2 444 278L

ostatné jednorázové náklady 873 742

opis položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzaiúce
účtovné obdobie

PrÍjmy budúcich období dlhodobé,
z toho:
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho 33 000 33 000

Úroky z vkladov 0 0

Bonifikácia poistenia majetku 33 000 33 000
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K pasívam súvahy sa uvádzajú doplňujúce a vysvetl'ujúce informácie o :

a) vlastnom imaní

1. opis základného imania najmä počet akcií, ich menovitá hodnota, práva spojené s
jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie
Základné imanie spoločnosti pozostáva z50I 620 akcií vystavených na doručitelä V menovitej hodnote
1 000 Sk v roku 1992, kedy vznikla akciová spoločnosd následne od 1.1999 sa táto hodnota prepočítala
eurá a v súčasnosti základné imanie spoločnosti predstavuje hodnotu 16 650 733,65 EUR
a tvorí ho 501 620 akcií v menovitej hodnote 33,19 €/akcia.

2. Počet a menovitá hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia a iný titut zmeny
vlastného imania počas úč1tovného obdobia
V bežnom ani v porovnatelhom období v spoločnosti nenastali žiadne zmeny upísaných akcií.

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

Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo zúčtovať stratu z roka 2019 v hodnote -267 643 EUR na účet 429
- Neuhradená strata minulých rokov.

b) jednotlivých druhov rezetT

Názov položky Bežné účtovné obdobie

Rezervy
Stav na začiatku

účtovného
obdobia

Tvorba Použitie Preúčtovanie
Stav na konci

účtovného
obdobia

a b c d e F

Dlhodobé rezervy, z toho 55 069 72 536 2 181 600 L26 024

Rezerva na odchodné 55 069 L2 s36 2 181 0 65 424
Rezerva na audítorské
služby 0 0 0 600 600
Rezerva na monitoring
skládkv odpadov 0 60 000 0 0 60 000

Krátkodobé reze^tY,
z toho: 84 620 86 216 84 020 (600) 86 216

Rezerva na odchodné 3 083 3 663 3 083 0 3 663
Rezerua na prémie,
dovolenky, hmotná
zai nteresovanosť

66 437 68 220 66 437 0 68 220

Rezeĺva na audítorské
služby, zverejnenie
účtovnej závierky,
bankové informácie

15 100 14 333 14 500 (60o[vKu) 14 333

Rezervy spoĺu 139 689 t58 752 86 201 0 2Ĺ2 24o
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c) výške záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

d) štruktúre záväzkov podlä zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky
súvahy; uvádza sa hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päťrokov

e) hodnote záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečenom inou formou
zabezpečenia, a to s uvedením formy zabezpečenia

Spoločnosť v bežnom ani porovnateľnom účtovnom období neúčtovala o záväzkoch zabezpečených
záložným právom.

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Rezervy
Stav na začiatku

účtovného
obdobia

Tvorba Použitie Zrušenie
Stav na konci

účtovného
obdobia

a b c d e F

Dlhodobé rezelw. z toho: 56 264 6 159 7 354 0 s5 069
Rezerva na odchodné s6 264 6 159 7 354 0 5s 069

Krátkodobé feze^rY,
z toho: 84 399 84 620 84 399 0 84 620

Rezerva na odchodné 3 151 3 083 3 151 0 3 083

Rezerva na prémie,
dovolenky, hmotná
zainteresovanosť

66 890 66 437 66 890 0 66 437

Rezerva na audítorské
služby, zverejnenie
účtovnej závierky,
bankové informácie

14 3s8 15 100 14 358 0 15 100

Rezervy spolu 140 663 90 779 91 753 0 139 689

Názov položky Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné

obdobie

Záväzky po lehote splatnosti 376 909 1 945 086

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka vrátane 2 206 573 1 939 133

Krátkodobé záväzky spolu 2 583 442 3 884 219

Názov položky Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné

obdobie

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden
rok až oäť rokov 0 0

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad
päť rokov 0 0

Dlhodobé záväzky spolu 0 0
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f) odloženom daňovom záväzku

Spoločnosť vykazuje k3Ĺ't2.202o odložený daňový záväzok vo výške 9o4 oo3, ktoný predstavuje kombináciu
odloženého daňového záväzku vo výške 2 562 Loz EUR a odloženej daňovej pohľadávky vo výške
1 658 099 EUR.

Spoločnosť pri výpočte odloženej dane účtuje o možnosti umorenia daňových strát v budúcich rokoch
nasledovne: jedna štvrtina straty z roka 20L7 v hodnote Ĺ2L 879 EUR (strata roka 2017 bola 487 516 EUR ),
polovica straty z roka 2018 v hodnote 478 4LL EUR(strata z roka 2018 bola 956 822 EUR) a tri štvrtiny šwrtín
straty z roka 2019 v hodnote 42 806 EUR (strata z roka 2019 bola 57 075 EUR).Celkove spoločnosť účtuje o
možnosti umorenia daňových strát v budúcnosti v hodnote 643 097 EUR.

V porovnaní so stavom k 31.12.2019, kedy spoločnosť vykázala odložený daňový záväzok v hodnote
894 764 EUR nastal v roku 2020 jeho medziročný nárast o 9 239 EUR.

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

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

(s 27r LO4) (s 42s 481)

Daňová zostatková hodnota dlhodobého
majetku 6 929 381 6 8s0 597

Zdaniteľné (12 200 48s) (LZ 276 O78)

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
záväzkov a daňovou základňou, z toho: 323 230 203 64s

odpočítateľné 323 230 203 64s

Zdaniteľné

Možnosť umorovať daňovú stratu
v budúcnosti 643 097 961 058

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty

Sadzba dane z príjmov (v o/o) 2T 2I

odložená daňová pohľadávka 1 658 099 1 683 213

Uplatnená daňová pohľadávka 1 6s8 099 1 683 213

Zaúčtovaná ako zníženie nákladov

Zaúčtovaná do vlastného imania

odložený daňový záväzok (2 562 LOz) (2 s77 977)

odložená daň (904 003) (894 764)

Zmena odloženého daňového záväzku 9 239 28 253

Zaúčtovaná ako náklad 9 239 28 253

Zaúčtovaná do vlastného imania 0 0
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g) záväzkoch zo sociálneho fondu

h) vydaných dlhopisoch
Spoločnosť v bežnom ani porovnateľnom účtovnom období nevydala dlhopisy

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu 9 342 8 659
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu
nákladov 28 642 27 347

Tvorba sociálneho fondu zo zisku 0 0

ostatná Worba sociálneho fondu 0 0

Tvorba sociálneho fondu spolu 28 64Ĺ 27 347

čerpanie sociálneho fondu 24 783 26 664

Konečný zostatok sociálneho fondu 13 200 9 342
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