Prílohy k ro nej správe emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu za rok 2018
§ 34 odst.2 písm. a) zákona .429/2002 Z. z. o burze cenných papierov
v spojení s § 20 ods. 1 zákona .431/2002 Z.z. o ú tovníctve:
a) Informácie o vývoji ú tovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza,
a o významných rizikách a neistotách, ktorým je ú tovná jednotka vystavená;
informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy
vývoja a obsahuje dôležité finan né a nefinan né ukazovatele vrátane informácie
o vplyve innosti ú tovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanos ,
s poukázaním na príslušné údaje uvedené v ú tovnej závierke.
V roku 2018 bol v rámci slovenskej ekonomiky v odvetví náterových látok zaznamenaný medziro ný
výpadok tržieb až o 9,6 %. Hospodárske výsledky spolo nosti CHEMOLAK a. s. odzrkad ovali
situáciu v odvetví chemikálií a chemických výrobkov roku 2018.
Celkové tržby z predaja tovaru, výrobkov a služieb dosiahli hodnotu 27 855 tis. EUR a oproti roku
2017 narástli o 365 tis. EUR. Obchodná marža dosiahla hodnotu 3 116 tis. EUR a oproti roku 2017
narástla o 288 tis. EUR. Pridaná hodnota dosiahla hodnotu 5 432 tis. EUR a oproti roku 2017 poklesla
o 6 tis. EUR. Výsledok hospodárenia z hospodárskej innosti spolo nosti dosiahol hodnotu -824 tis.
EUR a výsledok hospodárenia z finan nej innosti dosiahol hodnotu –200 tis. EUR. Spolo nos
dosiahla záporný celkový hospodársky výsledok pred zdanením v hodnote -1 024 tis. EUR a taktiež
záporný celkový hospodársky výsledok po zdanení -865 tis. EUR.
Hlavnou prí inou záporného hospodárskeho výsledku bolo nedostato né zoh adnenie zvýšenia cien
vstupov v realiza ných cenách vychádzajúce z konkuren nej trhovej situácie. Významný vplyv na
hospodársky výsledok malo aj výrazné zvýšenie nákladov na energie po as prvých troch mesiacov
roka 2018, ktoré bolo spôsobené nepriaznivým po asím.
Spolo nos má k 31.12.2018 celkové aktíva v hodnote 32 270 tis. EUR, z toho zásoby tvoria
7 215 tis. EUR a krátkodobé poh adávky z obchodného styku 8 073 tis. EUR. V oblasti pasív dosiahli
záväzky z obchodného styku hodnotu 3 121 tis. EUR a bankové úvery 9 483 tis. EUR.
Predaj vlastných výrobkov a obchodného tovaru spolo nosti medziro ne narástol o 490 tis. EUR a
dosiahol hodnotu 27 196 tis. EUR. Z poh adu teritoriálnej štruktúry narástol predaj v rámci Slovenskej
republike, v eskej republike ako aj do ostatného zahrani ia, o dokumentuje nasledovná tabu ka:
Predaj v tis.EUR

2018
12 363
2 229
12 604
27 196

2017
12 225
2 160
12 321
26 706

+/138
69
283
490

Slovenská republika
eská republika
Ostatné krajiny
Spolu
Životné prostredie.
CHEMOLAK a. s. má zavedený a certifikovaný systém environmentálneho manažérstva pod a normy
EN ISO 14001: 2015. V roku 2018 bol vykonaný opakovací audit spolo nos ou TUV NORD Slovakia
s. r. o. Výsledky auditu potvrdili dodržiavanie zásad SEM v súlade s požiadavkami normy
ISO 14001: 2015. Spolo nos bola zapojená do dobrovo nej aktivity podnikov chemického priemyslu
Responsible Care zameranej na budovanie environmentálne orientovaného spôsobu riadenia
chemického priemyslu so zameraním na znižovanie nepriaznivých environmentálnych
dopadovchemických výrob na životné prostredie a zvyšovanie úrovne bezpe nosti práce a ochrany
zdraviapracovníkov spolo nosti. Responsible Care je koordinované CEFIC- om a ZCHFP SR.
V investi nej oblasti prebiehala projektová príprava a povo ovací proces projektu na energetické
zhodnocovanie vznikajúcich odpadov z produkcie firmy „Spa ov a priemyselných odpadov
CHEMOLAK a. s.“
V oblasti ekologizácie výrobného sortimentu boli aktivity podnikového výskumu zamerané hlavne na
znižovanie obsahu prchavých organických látok (VOC) v rozpúš adlových typoch náterových látok
a vývoj vodouriedite ných typov náterových látok.

Zamestnanos .
CHEMOLAK a.s. zamestnával k 31.12.2018 241 zamestnancov. Z celkového po tu zamestnancov
bolo 65 technických zamestnancov a 176 robotníckych profesií, podiel žien predstavoval 44,81 %.
Priemerný prepo ítaný po et zamestnancov v spolo nosti k 31.12.2018 dosiahol 247 zamestnancov.
CHEMOLAK a. s. kládol dôraz na vzdelávanie zamestnancov v súlade s potrebami jednotlivých
útvarov spolo nosti. Vzdelávacie aktivity boli zamerané predovšetkým na odborné vzdelávanie,
ktorého potreba vyplynula z právnych noriem zameraných na udržiavanie a rozvoj odborných
znalostí.
Okrem povinných vzdelávacích aktivít sa zamestnanci zú ast ovali na prehlbovaní kvalifikácie
ú as ou na krátkodobých školeniach a seminároch. Na vzdelávanie spolo nos v roku 2018 vynaložila
finan né prostriedky vo výške 16 194 €.
Spolo nos kládla dôraz aj na jazykové vzdelávanie, pri om od septembra 2017 je permanentne
zabezpe ovaná výu ba cudzích jazykov, najmä anglického jazyka, nemeckého a ruského jazyka.
c) Informácie o predpokladanom vývoji innosti ú tovnej jednotky
CHEMOLAK a.s. plánuje dosiahnu v roku 2019 tržby za predaj vlastných výrobkov, tovaru a služieb
v hodnote 29 054,3 tis. EUR. Dôležitou úlohou spolo nosti bude udržanie si trhového podielu na
Slovensku a rast exportných aktivít v okolitých krajinách.
Spolo nos predpokladá vykázanie kladného hospodárskeho výsledku v hodnote 103,3 tis. EUR.
O akáva sa nárast ukazovate a EBITDA na hodnotu 1 746,0 tis. EUR a pridanej hodnoty na 6 210,5
tis. EUR.
Nezaosta za konkurenciou bude úlohou marketingových aktivít spolo nosti, ktoré budú zamerané na
propagáciu bežiacich produktov a trhové uvádzanie inovovaných a nových výrobkov.
Investície v roku 2019 CHEMOLAK a. s. plánuje v celkovej hodnote 753, 2 tis. EUR a budú smerova
najmä do nákupu nových mlecích zariadení, mixa nej techniky, modernizácie zariadení na isti ke
odpadových vôd, projektu vybudovania decentralizácie vykurovania, nákupu špeciálnych
laboratórnych zariadení a ovíjacieho automatu.
V personálnej oblasti ostáva úloha vysporiada sa s nedostatkom vo ných pracovných síl pre obsužné
profesie prostredníctvom efektívnej náborovej politiky a využitia personálnych agentúr.
Dosiahnutie plánovaných ukazovate ov v roku 2019 je podmienené nájdením rezerv v produktivite
práce a v lepšom využití spracovávaných surovín. Na vyriešenie týchto úloh sa bude CHEMOLAK
a.s. v roku 2019 zameriava na projekt spolupráce s externou spolo nos ou.

§ 20 ods.6 Zákona o ú tovníctve
a) odkaz na kódex o riadení spolo nosti, ktorý sa na u vz ahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiava pri riadení a údaj o tom, kde je kódex o
riadení spolo nosti verejne dostupný:
Spolo nos CHEMOLAK a.s., so sídlom Továrenská 7, Smolenice, 919 04, I O: 31 411 851, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sa, vložka
.: 67/T, ( alej len ako Spolo nos ), (www.chemolak.sk, alej len ako domovská stránka) a lenovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne
corporate governance, prijali Kódex správy a riadenia spolo nosti ( alej len ako Kódex), ktorý je zverejnený na internetovej stránke spolo nosti. S cie om prihlási sa
k plneniu a dodržiavaniu jednotlivých zásad Kódexu, poukáza na spôsob ich plnenia a sú asne vyda vyhlásenie o správe a riadení pod a § 20 ods. 6 zákona .
431/2002 Z. z. o ú tovníctve v znení neskorších predpisov ( alej aj len ako zákon) a predkladá toto vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia
spolo ností na Slovensku za rok 2018:

I. PRINCÍP: PRÁVA AKCIONÁROV A K Ú OVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA
Rámec správy a riadenia spolo ností musí ochra ova a u ah ova výkon práv akcionárov.

A. Základné práva akcionárov
1. registrácia akcií
2. právo na prevod akcií/obmedzenie
prevodite nosti1
3. právo na v asné a relevantné
informácie o spolo nosti
4. právo ú asti a rozhodovania na valnom
zhromaždení, obmedzenie hlasovacieho
práva2
1

sp a / nesp a
áno

spôsob splnenia/dôvody nesplnenia
(stru ný popis)
Zaknihované akcie sú registrované pod a zákona v Centrálnom depozitári cenných papierov
SR, a.s.

áno

Prevodite nos akcií nie je obmedzená.
Akcie na doru ite a sú vo ne prevodite né prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi.

áno

Informácie sú poskytované akcionárom v as a v zákonom požadovanom rozsahu.
Právo na informácie realizujú akcionári na valnom zhromaždení. Rozhodujúce dokumenty sú
dostupné na internetovej stránke spolo nosti www.chemolak.sk. Akcionári majú možnos
korešpondova so spolo nos ou.

áno

V zmysle stanov majú akcionári neobmedzené práva ú asti na valnom zhromaždení a na jeho
rozhodovaní. Hlasovacie práva spojené s akciami nie sú obmedzené.

§ 20 ods. 7 písm. b) Zákona

1

5. právo akcionára voli a odvoláva
lenov orgánov
6. právo na podiel na zisku

áno

Právo voli a odvoláva

lenov orgánov spolo nosti majú akcionári na valnom zhromaždení.

áno

Vyplýva z právnych predpisov a stanov spolo nosti. Akcionári majú právo na podiel na zisku
spolo nosti pod a rozhodnutia valného zhromaždenia.

B. Právo ú asti na
rozhodovaní
o podstatných zmenách v spolo nosti a
na prístup k informáciám
1. stanovy a iné interné predpisy3

áno

2. vydávanie nových emisií

áno

3. mimoriadne transakcie

áno

Stanovy sú v súlade s platnými právnymi predpismi prerokovávané a schva ované
akcionármi na valnom zhromaždení. Pri schva ovaní interných predpisov sa postupuje pod a
právomocí orgánov a ustanovení v stanovách.
Valné zhromaždenie akcionárov rozhoduje o vydaní nových emisií.
Spolo nos neemitovala žiadne nové emisie akcií.
Mimoriadne transakcie napr. o zmluvy o prevode podniku a jeho asti, zrušenie spolo nosti,
zmena právnej formy podliehajú schváleniu na riadnom valnom zhromaždení.

C. Právo ú asti a hlasovania na valnom
zhromaždení
1. V asné informácie o valnom
zhromaždení, programe
a o záležitostiach, o ktorých sa má na
VZ rozhodova
2. Postupy súvisiace s uplat ovaním
hlasovacích práv by nemali by
prehnane zložité a nákladné:
a) Zriadené kanály pre komunikáciu
a rozhodovanie
s menšinovými a
zahrani nými akcionármi.

áno

áno

áno

b) Zrušené prekážky pre ú as
valných
2
3

zhromaždeniach

na
(zákaz

áno

Akcionári majú základné informácie o VZ k dispozícii na úradnej tabuli spolo nosti, zo
zverejnenia v tla i a príslušné podklady predkladané na VZ sú dostupné na webovom sídle
spolo nosti 30 dní pred jeho konaním.
Postupy s uplat ovaním hlasovacích sú jasné, ur ité a zrozumite né pre každého akcionára.
Hlasovací poriadok je akcionárom k dispozícii na webovom sídle spolo nosti 30 dní pred
jeho konaním.
Komunikácia s menšinovými akcionármi a zahrani nými akcionármi je písomná, telefonická
a e- mailová. Každý akcionár má právo komunikova so spolo nos ou a požadova
informácie.
Spolo nos nerobí žiadne obmedzenia akcionárskych práv. Pre u ah enie výkonu
akcionárskych práv spolo nos robí tieto opatrenia:

§ 20 ods. 7 písm. e) Zákona
§ 20 ods. 7 písm. h) Zákona

2

hlasovania
pomocou
zástupcu,
poplatky za hlasovanie, a pod.).

•
•
•

c) Existencia elektronického hlasovania
v neprítomnosti, vrátane elektronickej
distribúcie
dokumentov
a spo ahlivých
systémov
pre
potvrdenie hlasovania.
3. Akcionári majú:
a)
právo klás
otázky orgánom
spolo nosti a externému auditu a dosta
na ne odpovede
b) Právo navrhova body programu
a predklada
návrhy
uznesení
prostredníctvom jasného a jednoduchého
postupu.
4. Podpora efektívnej ú asti akcionárov
na rozhodnutiach o nominácii, vo be
a odmenách lenov orgánov
spolo nosti:

a) Možnos ú asti na a hlasovania
akcionárov o nominácii lenov
orgánov4.

b) Prístup akcionárov k dokumentom
týkajúcim sa hlasovania na valnom
zhromaždení.

c) Možnos akcionárov informova
o svojich názoroch oh adom odmien
lenov orgánov spolo nosti.
4

nie

Miesto konania VZ je sídlo spolo nosti
as konania VZ je v pracovných d och a v pracovných hodinách
Nie sú zavedené žiadne poplatky za hlasovanie

Stanovy takýto systém hlasovania nepripúš ajú vzh adom na akcionársku štruktúru
spolo nosti . Na požiadanie akcionára sú mu materiály zasielané elektronicky.

áno

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

áno

Spolo nos zabezpe uje každému akcionárovi výkon jeho akcionárskych práv.
Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej
5 % základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadova zvolanie
mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí.

áno

áno

áno

áno

Spolo nos zabezpe uje každému akcionárovi výkon jeho akcionárskych práv. Vo ba
a odvolanie lenov orgánov je v právomoci VZ. Akcionári sa zú ast ujú hlasovania o vo be
a odvolaní lenov orgánov spolo nosti. Každý akcionár má právo navrhnú kandidáta na
vo bu alebo odvolanie lena orgánov spolo nosti. O jeho návrhu hlasujú akcionári na VZ.
Spolo nos zabezpe uje každému akcionárovi výkon jeho akcionárskych práv.
Akcionári sú v lehote 30 dní pred konaním VZ informovaní o spôsobe, mieste a ase na
získanie úplného znenia dokumentov a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia,
ktoré sa budú prerokúva v rámci ur eného programu rokovania valného zhromaždenia.
Oznámenie o konaní VZ je uverej ované na webovom sídle spolo nosti spolu s príslušnými
materiálmi, v denníku s celoštátnou pôsobnos ou a na úradnej tabuli spolo nosti.
Informácie oh adom odmien lenov orgánov spolo nosti sú zverej ované v ú tovných
výkazoch spolo nosti. Akcionári majú možnos na VZ vyjadri svoj názor na odme ovanie
lenov orgánov.

§20 ods. 7 písm. g) zákona o ú tovníctve

3

d) Schva ovanie nefinan ných systémov
odme ovania (akcie a pod.)
akcionármi.
e) Zverejnenie odmien lenov orgánov
spolo nosti a vyššieho manažmentu,
celkových vyplatených a vysvetlenie
spojitosti medzi odme ovaním
a výkonnos ou spolo nosti.

f) Schva ovanie akýchko vek
podstatných zmien v systéme
odme ovania akcionármi.
Ú as nezávislých lenov orgánov
spolo nosti na nomina ných postupoch.
Zverej ovanie CV kandidátov a
informácií o ich iných funkciách
v orgánoch spolo nosti.
5. Umožnenie nediskrimina ného
hlasovania akcionárov v neprítomnosti:

áno

áno

áno

áno

áno

b) Zverejnenie hlasovania spojeného
so splnomocnením.

V oznámení o konaní VZ sú akcionári informovaní o možnosti hlasovania na základe
splnomocnenia. Vzor splnomocnenia majú akcionári priložený k pou eniu.

áno

Spolo nos umož uje akcionárom hlasovanie na základe splnomocnenia. Vzor
splnomocnenia zverej uje.

áno

c) Zverejnenie smerníc pre
hlasovanie ak bolo splnomocnenie
udelené orgánom spolo nosti
alebo manažmentu penzijných
fondov.

O kandidátoch do orgánov spolo nosti je predkladaný valnému zhromaždeniu profesijný
životopis.

áno

a) Hlasovanie na základe
splnomocnenia je vykonávané
výhradne v súlade s usmernením
držite a splnomocnenia.

Stratégia odme ovania lenov orgánov vyplýva zo stanov spolo nosti, ktoré schva ujú
akcionári spolo nosti. Pravidlá odme ovania lenov orgánov sú schva ované dozornou
radou. Odmeny vo forme akcií sa neposkytujú.
Informácie oh adom odmien lenov orgánov spolo nosti sú v celkovej hodnote
zverej ované v ú tovných výkazoch a v ú tovnej závierke spolo nosti. Pokia ide
o zverej ovanie odmien konkrétnym lenom orgánov spolo nosti tieto nezverej ujeme
z dôvodu citlivosti údajov a potreby ochrany osobných údajov pod a zákona o ochrane
osobných údajov.
Stratégia odme ovania lenov orgánov vyplýva zo stanov spolo nosti, ktoré schva ujú
akcionári spolo nosti. Pravidlá odme ovania lenov orgánov sú schva ované dozornou
radou. Stratégia odme ovania zamestnancov spolo nosti je upravená v interných postupoch
platných v spolo nosti.
len dozornej rady volený zamestnancami je oprávnený nahliada do všetkých dokladov
a záznamov týkajúcich sa spolo nosti a má k dispozícii návrhy na nomináciu lenov orgánov
predkladané predstavenstvom spolo nosti na schválenie valným zhromaždením .

áno

Akcionári sú informovaní o možnosti vykonáva svoje hlasovacie právo na valnom
zhromaždení a hlasova na om osobne alebo prostredníctvom zástupcu. Tieto informácie
dostávajú v Oznámení o konaní valného zhromaždenia.
Spolo nos zverej uje výsledky hlasovania na valnom zhromaždení v zápisnici
z valného zhromaždenia.
Poriadok pre hlasovania na valnom zhromaždení je k dispozícii akcionárom .
Spôsob hlasovania ur ujú stanovy.
Stanovy neobmedzujú výkon hlasovacieho práva.

4

6. Ú as na hlasovaní elektronickou
formou nediskrimina ným spôsobom
(ak spolo nos takéto hlasovanie
umož uje).
D. Možnos vzájomných konzultácií
akcionárov
i. Dohody medzi majite mi cenných
papierov, ktoré sú známe a ktoré môžu
vies k obmedzeniam prevodite nosti
cenných papierov a obmedzeniam
hlasovacích práv5
i.i. Majitelia cenných papierov
s osobitnými právami kontroly a opis
týchto práv6
E. Nediskrimina né zaobchádzanie
s akcionármi a transparentnos
kapitálových štruktúr.

1. Rozhodnutia o kapitálovej
štruktúre v kompetencii riadiacich
orgánov, schva ovanie akcionármi.

nie

áno

áno

áno

áno

V stanovách spolo nosti nie je upravená možnos hlasovania elektronickou formou .

Spolo nos neobmedzuje vzájomné konzultácie akcionárov

Spolo nos nemá vedomos o žiadnych dohodách medzi majite mi cenných papierov, ktoré
by mohli ma za následok obmedzenie prevodite nosti cenných papierov a obmedzenie
hlasovacích práv.

Spolo nos nevydala cenné papiere s osobitnými právami kontroly

Kapitálový trh informuje o transakciách
Spolo nos monitoruje tieto informácie.

v každodenných burzových informáciách.

áno
Spolo nos zabezpe uje informáciu o štruktúre kapitálu zákonným spôsobom vo výro nej
správe spolo nosti v súlade so zákonom.

§ 20 ods. 7 písm. f) Zákona
6

§ 20 ods. 7 písm. d) Zákona

5

i.

Rovnaké práva spojené s akciami
rovnakého druhu.

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

áno
áno

iii. Zmeny v ekonomických

Spolo nos neeviduje inštitucionálnych investorov.

áno

Spolo nos zabezpe uje každému akcionárovi výkon jeho akcionárskych práv v súlade so
zákonom. Výkon práv akcionára nie je pred konaním valného zhromaždenia podmie ovaný
uložením akcií akcionára na ú et inej osoby, prevedením na inú osobu alebo vykonaním ich
registrácie na meno inej osoby pod a osobitného predpisu.

áno

Spolo nos zabezpe uje informáciu o štruktúre kapitálu zákonným spôsobom vo výro nej
správe spolo nosti v súlade so zákonom.

áno

Spolo nos zabezpe uje ochranu svojich záujmov a záujmov jej akcionárov v súlade so
zákonom.

áno

Ú tovné výkazy uvádzajú transakcie so spriaznenými osobami

i. Vytvorenie efektívneho systému na
ur enie transakcií spriaznených osôb.

áno

Ú tovné výkazy uvádzajú transakcie so spriaznenými osobami

ii. Vytvorenie postupov na schválenie
transakcií spriaznených osôb, ktoré
umožnia minimalizova ich negatívny
dosah.

áno

Pod a stanov spolo nosti transakcie spriaznených osôb schva uje predstavenstvo
spolo nosti

a hlasovacích právach
schva ované kvalifikovanou
vä šinou hlasov tej skupiny
akcionárov, ktorej sa zmena týka.

2. Zverej ovanie kapitálových

štruktúr a dohôd o prevzatí.7

F. Transakcie spriaznených osôb
schva ované a vykonávané tak, aby sa
zabezpe il primeraný manažment
konfliktu záujmov a ochrana záujmov
spolo nosti a jej akcionárov.

1. Riešenie konfliktu záujmov v rámci
transakcií spriaznených osôb.

7

Spolo nos zabezpe uje za rovnakých podmienok rovnaké zaobchádzanie so všetkými
akcionármi.

§ 20 ods. 7 písm. a) a i) zákona o ú tovníctve
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2. lenovia orgánov spolo nosti a vyšší
manažment sprístup ujú informácie
o tom, i majú priamy alebo nepriamy
záujem na ktorejko vek transakcii
alebo záležitosti, ktorá sa priamo
dotýka spolo nosti.
V prípade priznania významného
osobného záujmu sa osoba v konflikte
záujmov nezú ast uje na rozhodovaní,
ktoré sa danej transakcie alebo záležitosti
týka.
G. Ochrana minoritných akcionárov
pred nekalým konaním akcionárov
s kontrolným vplyvom, vrátane
ú inných prostriedkov nápravy.

i.

áno

Spolo nos prijala v r. 2008 Etický kódex pod a ktorého sa riadia lenovia orgánov a
zamestnanci spolo nosti. Etický kódex vychádza zo zadefinovaných firemných hodnôt a
ur uje pravidlá správania k sebe navzájom a k externým partnerom. Ú as na akejko vek
transakcii, alebo záležitosti realizujú lenovia orgánov a zamestnanci spolo nosti v súlade
s etickým kódexom spolo nosti.

áno

Ú as na akejko vek transakcii, alebo záležitosti realizujú lenovia orgánov a zamestnanci
spolo nosti v súlade s Etickým kódexom spolo nosti. Spolo nos netoleruje konania, ke
osobné záujmy, resp. aktivity zamestnanca neprípustne zasahujú do innosti zamestnanca.
Spolo nos vyžaduje od svojich zamestnancov dodržiavanie nezlu ite nosti medzi vlastnými
záujmami súkromného charakteru s pracovnou pozíciou, ktorú zastávajú.

áno

Spolo nos zabezpe uje za rovnakých podmienok rovnaké zaobchádzanie so všetkými
akcionármi, platí princíp proporcionality.
lenovia orgánov spolo nosti vykonávajú svoju pôsobnos v súlade so záujmami
spolo nosti a všetkých akcionárov.

áno

Spolo nos nerozhodla o ukon ení verejného obchodovania.

áno

V spolo nosti nedošlo k žiadnej z popisovaných transakcií.

Lojálnos lenov orgánov vo i
spolo nosti a všetkým akcionárom.

ii. Zákaz poškodzujúceho obchodovania
na vlastný ú et. V prípade
obchodovania v rámci skupiny kompenzácia transakcií v prospech
inej spolo nosti v skupine získaním
zodpovedajúcej výhody.
iii. Výkup akcií za spravodlivé
protiplnenie v prípade ukon enia
verejného obchodovania spolo nosti.
H. Efektívne a transparentné možnosti
získania kontroly nad spolo nos ou
1. Prevzatie spolo nosti, zlú enia,
splynutia, predaj významnej asti
podniku a iné mimoriadne transakcie
za transparentné ceny a za
spravodlivých podmienok chrániac
práva všetkých akcionárov.
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2. Nástroje na ochranu proti prevzatiu
spolo nosti nepoužíva na ochranu
manažmentu a orgánov spolo nosti
pred zodpovednos ou.

3. Informácie o existencii potenciálnych
obranných nástrojoch v spolo nosti8.

áno

Spolo nos nemá zavedené žiadne osobitné nástroje na ochranu proti prevzatiu spolo nosti .

áno

Spolo nos nemá zavedené žiadne ochranné nástroje.
Spolo nos neeviduje dohody uzatvorené medzi ou a lenmi jej orgánov alebo
zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnú náhrada, ak sa ich funkcia alebo
pracovný pomer skon í vzdaním sa funkcie, výpove ou zo strany zamestnanca, ich
odvolaním, výpove ou zo strany zamestnávate a bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia
alebo pracovný pomer skon í v dôsledku ponuky na prevzatie.

II. PRINCÍP: INŠTITUCIONÁLNI INVESTORI, KAPITÁLOVÉ TRHY A INÍ SPROSTREDKOVATELIA

8

A. Spolo nos vykonávajúca innos
inštitucionálneho investora nakladajúca
so zverenými prostriedkami zverej uje svoju
politiku správy spolo ností.

sp a/nesp a

1. Spoloènos zverejòuje postupy a stratégie
správy spoloèností, v ktorých drží podiely.

áno

2. Spoloènos zverejòuje postupy a stratégie
pre uplatòovanie hlasovacích práv.

áno

Zverejòovanie postupov a stratégií pre výkon
hlasovacích práv a správu spoloèností je možné
vykonáva priamo na požiadanie subjektu alebo
úplným zverejnením, najmä ak sa jedná o spoloènosti
vykonávajúce investície ako hlavnú podnikate¾skú
èinnos (fondy, investièné spoloènosti).

áno

spôsob splnenia
(stru ný popis)

Spolo nos nevykonáva innos inštitucionálneho investora.

Spolo nos nevykonáva innos inštitucionálneho investora.

Spolo nos nevykonáva innos inštitucionálneho investora.

§ 20 ods. 7 písm. i) a j) zákona o ú tovníctve
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B. Spolo nos vykonávajúca innos
sprostredkovate a koná v súlade s usmerneniami
skuto ného vlastníka.

1. Sprostredkovate nevykonáva hlasovacie
práva pokia na to nedostal vyslovený príkaz
od vlastníka akcií.

2. Spolo nos neobmedzuje právo akcionárov
na priamy výkon hlasovacích práv alebo
výkon prostredníctvom sprostredkovate a.

áno

áno

3. Spolo nos informuje o konaní valného
zhromaždenia tak, aby nepriamo
neobmedzovala akcionárov v možnosti zvoli
si priamu alebo sprostredkovanú formu
výkonu hlasovacích práv.

Tento princíp sa nevz ahuje na výkon práv
správcami fondov alebo inými osobami na základe
osobitného poverenia9.
9

áno

V prípade ak akcionár vykonáva svojej práva prostredníctvom splnomocnenca
musí sa tento preukáza písomným splnomocnením obsahujúcim rozsah
splnomocnenia, kópia splnomocnenia musí by odovzdaná zapisovate ovi pre
ú ely evidencie.

V Oznámení o konaní VZ sú akcionári pou ení o možnosti zú astni sa valného
zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. K pou eniu je
pripojený aj vzor tla iva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca
môže použi s uvedením spôsobu a elektronických prostriedkov, ktorými
spolo nos prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a
o odvolaní splnomocnenca. V prípade ak akcionár vykonáva svojej práva
prostredníctvom splnomocnenca musí sa tento preukáza
písomným
splnomocnením obsahujúcim rozsah splnomocnenia, kópia splnomocnenia musí
by odovzdaná zapisovate ovi pre ú ely evidencie.

Spolo nos uverej uje informácie o konaní valného zhromaždenia v Oznámení
o konaní valného zhromaždenia v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného
zhromaždenia na svojom webovom sídle, na úradnej tabuli spolo nosti a v denníku
s celoštátnom pôsobnos ou.
V Oznámení o konaní VZ sú akcionári pou ení o možnosti zú astni sa valného
zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. K pou eniu je
pripojený aj vzor tla iva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca
môže použi s uvedením spôsobu a elektronických prostriedkov, ktorými
spolo nos prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a
o odvolaní splnomocnenca.

* best practice

zákon . 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 182 a nasl. zákona . 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
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C. Spolo nos vykonávajúca innos
inštitucionálneho investora zverej uje
potenciálne konflikty záujmov, ktoré môžu pri jej
innosti vzniknú a spôsob ich riešenia.

1. Spolo nos má vnútorné postupy
na monitoring a identifikáciu, riešenie
a zverej ovanie alebo individuálne
oznamovanie konfliktu záujmov.

D. Spolo nos zakazuje vykonávanie obchodov
s využitím dôverných informácií alebo na základe
manipulácie trhu.

áno

áno

1. Spolo nos má prijaté vnútorné postupy
zakazujúce zamestnancom a samotnej
spolo nosti vykonáva obchody s využitím
dôverných informácií alebo s využitím
manipulácie s trhom.

áno

2. Spolo nos má vnútorné postupy na
monitoring a presadzovanie zákazu zneužitia
dôverných informácií alebo manipuláciu
s trhom.

áno

Spolo nos má vnútropodnikovú právnu normu – Príkaz GR . 2/2008 - Etický
kódex, ktorý ur uje pravidlá správania sa
lenov orgánov a zamestnancov
spolo nosti a riešenie situácií spojených s konfliktom záujmov.
CHEMOLAK a.s. má pre zabezpe enie svojich podnikate ských aktivít celý súbor
dôverných informácií. Spolo nos vyžaduje, aby zamestnanci spolo nosti
zachovávali ml anlivos o dôverných informáciách, ktoré im boli zverené, resp.
o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej práce. Prezradenie, resp. únik dôverných
informácií a ich prípadné využitie konkurenciou by mohli spôsobi spolo nosti
škodu.
Spolo nos má vnútropodnikovú právnu normu – Príkaz GR . 2/2008 - Etický
kódex, ktorý zakazuje lenom orgánov a zamestnancom spolo nosti zverej ova
dôverné informácie.
CHEMOLAK a.s. má pre zabezpe enie svojich podnikate ských aktivít celý súbor
dôverných informácií. Spolo nos vyžaduje, aby zamestnanci spolo nosti
zachovávali ml anlivos o dôverných informáciách, ktoré im boli zverené, resp.
o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej práce. Prezradenie, resp. únik dôverných
informácií a ich prípadné využitie konkurenciou by mohli spôsobi spolo nosti
škodu.
Spolo nos vyžaduje, aby zamestnanci spolo nosti zachovávali ml anlivos o
dôverných informáciách, ktoré im boli zverené, resp. o ktorých sa dozvedeli pri
výkone svojej práce. Prezradenie, resp. únik dôverných informácií a ich prípadné
využitie konkurenciou by mohli spôsobi spolo nosti škodu.
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E. Spolo nos zverej uje rozhodné právo, ktorým
sa spravuje výkon práv spojených s jej akciami
alebo inými ou emitovanými finan nými
nástrojmi pokia sú emitované v inom štáte ako
štáte jej sídla.

áno
Spolo nos nemá akcie emitované v inom štáte ako štát jej sídla.

III. PRINCÍP: ÚLOHA ZAINTERESOVANÝCH STRÁN PRI SPRÁVE SPOLO NOSTÍ

sp a/nesp a

spôsob splnenia
(stru ný popis)

i. Význam zainteresovaných strán pre spolo nos .

áno

Spolo nos podporuje spoluprácu medzi jednotlivými zainteresovanými stranamiakcionármi, zamestnancami, dodávate mi a odberate mi.

A. Rešpektovanie práv zainteresovaných strán.

áno

Spolo nos rešpektuje práva akcionárov.

Akceptovanie širších záujmov na lokálnej úrovni.
Dodržiavanie Smerníc OSN pre obchod
a ¾udské práva.
Dodržiavanie Smernice OECD pre nadnárodné
spoloènosti.

* best practice
* best practice

* best practice
áno

B. Možnosti efektívnej ochrany práv
zainteresovaných strán.

C. Ú as zamestnancov v orgánoch spolo nosti.

áno

Spolo nos zabezpe uje ochranu práv všetkých zainteresovaných strán.
Zamestnanci majú právo upozorni zamestnávate a na porušovanie etických,
morálnych alebo aj právnych pravidiel na pracovisku, majú právo oznamova
nekalé i neetické praktiky svojmu nadriadenému i ur enej zodpovednej osobe
Zamestnanci majú ú as v dozornej rade spolo nosti.
Spolo nos zabezpe uje každé tri roky vo by jedného
zamestnancami spolo nosti.

lena dozornej rady
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i. Dodržiavanie nezávislosti správy dôchodkových
fondov od manažmentu spolo nosti.

D. Právo na prístup k informáciám.

áno

Spolo nos zabezpe uje
všetkým zainteresovaným
stranám na prístup
k informáciám v rozsahu zodpovedajúcom postaveniu konkrétnej zainteresovanej
strany.

E. Princíp „dodržuj alebo vysvetli“.

i. Zverej ovanie Vyhlásenia vo výro nej správe.

áno

Spolo nos zverej uje Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia
každoro ne vo svojej výro nej správe.
Vo Vyhlásení o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spolo nos zverej uje
aj odchýlky od odporú aní kódexu so zdôvodnením svojho postupu.

ii. Zverej ovanie odchýlok od odporú aní Kódexu.
F. Kontrolné a dovolacie sa mechanizmy
zainteresovaných strán.

i. Riešenie integrity funkcionárov spolo nosti.

„Due diligence“ pre oblas ¾udských práv vrátane pracovných práv (labour rights), práva
spotrebite ov (consumer rights), práva na kvalitné
životné prostredie (environmental rights) a
protikorup ných práva (anti-corruption rights).

G. Ochrana verite ov.
i. Konanie v záujme verite ov v prípadoch
kreditných rizík.

áno

áno

áno

Spolo nos oce uje najmä morálnu intergritu lenov orgánov spolo nosti, estnos ,
poctivos a bezúhonnos v mravnom zmysle.
Zamestnanci majú právo upozorni zamestnávate a na porušovanie etických,
morálnych alebo aj právnych pravidiel na pracovisku, majú právo oznamova
nekalé i neetické praktiky svojmu nadriadenému i ur enej zodpovednej osobe.

Spolo nos má internú právnu normu – Príkaz GR 1/2015, upravujúcu vnútorný
systém vybavovania podnetov, pod a ktorej majú zamestnanci právo upozorni
zamestnávate a na porušovanie etických, morálnych alebo aj právnych pravidiel na
pracovisku, majú právo oznamova nekalé i neetické praktiky svojmu
nadriadenému i ur enej zodpovednej osobe.

Spolo nos zabezpe uje uhrádzanie poh adávok vo i všetkým verite om v súlade
s dohodnutými platobnými podmienkami.
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IV. PRINCÍP: ZVEREJÒOVANIE INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOS

A. Minimálne požiadavky na zverej ovanie.

sp a/nesp a

1. Auditovaná úètovná závierka
dokumentujúca finanènú výkonnos
finanènú situáciu spoloènosti.

a

áno

Spolo nos zabezpe uje overovanie ú tovnej závierky audítorom schváleným
valným zhromaždením.

áno

Spolo nos prezentuje svojej ciele v Podnikate skom pláne spolo nosti na
príslušný rok .

2. Ciele spoloènosti a nefinanèné informácie
vrátane podnikate¾skej etiky, ako aj
environmentálnych a iných záväzkov
spoloènosti.

3. Informácie o štruktúre vlastného imania,
kvalifikovanej ú asti10 a osobitnej
kontrole:

i.

Informácie o vlastníkoch spolo nosti, osobách
s kvalifikovanou ú as ou a osobách s právom
osobitnej kontroly a ve kosti ich hlasovacích
práv11.

Informácie o štruktúre skupiny, ak je sú as ou
takejto skupiny.

spôsob splnenia
(stru ný popis)

áno

áno

áno

Spolo nos zverej uje informácie o štruktúre vlastného imania, kvalifikovanej
ú asti v rozsahu pod a právnych predpisov a burzových pravidiel najmä
v ú tovných závierkach, výro nej správe , ktoré zverej uje na svojej webovej
stránke.
Spolo nos zverej uje informácie o vlastníkoch spolo nosti, osobách s
kvalifikovanou ú as ou a osobách s právom osobitnej kontroly v rozsahu pod a
právnych predpisov najmä v ú tovných závierkach, výro nej správe, ktoré
zverej uje na svojej webovej stránke.
Spolo nos zverej uje informácie o vlastníckej štruktúre skupiny v rozsahu pod a
právnych predpisov najmä v ro nej ú tovnej závierke, výro nej správe, ktoré
zverej uje na svojej webovej stránke.

10

Napr. § 7 ods. 11 zákona . 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo § 8 písm. f ) zákona . 566/2001 Z. z. o cenných papieroch
a investi ných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11
§ 20 ods. 7 písm. a), c) a d) Zákona
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Informácie o vlastníctve akcií spolo nosti lenmi
predstavenstva alebo dozornej rady spolo nosti
alebo zamestnancami vyššieho manažmentu a ich
hlasovacích právach..

ii. Informácie o kone ných užívate och výhod
spolo nosti a ich hlasovacích právach.

áno

áno

Spolo nos zverej uje informácie o štruktúre akcionárov v rozsahu pod a
právnych predpisov vo výro nej správe, ktorú zverej uje na svojej webovej
stránke.
Spolo nos nemá zamestnanecké akcie. Žiaden z lenov manažmentu nevlastní
akcie spolo nosti.
Spolo nos zabezpe uje zverejnenie kone ného užívate a výhod a jeho zápis
v registri Partnerov verejného sektora a aktualizáciu údajov v registri dvakrát
ro ne. Spolo nos zabezpe uje zápis údajov o kone nom užívate ovi výhod do
Obchodného registra ako aj prípadnú aktualizáciu zapisovaných údajov
v obchodnom registri.

4. Informácie o odmeòovaní v spoloènosti:

i.

Informácie o odmeòovaní èlenov
predstavenstva, dozornej rady a zamestnancov
výkonného manažmentu.

áno

ii. Informácie o pláne odmeòovania
v nasledujúcom roku, resp. rokoch spolu
s informáciou o odmenách v predchádzajúcom
roku.

áno

Spolo nos zverej uje informácie o odme ovaní lenov predstavenstva, dozornej
rady pod a právnych predpisov najmä v ro nej ú tovnej závierke, výro nej
správe, ktoré zverej uje na svojej webovej stránke.
Odme ovanie konkrétnych lenov orgánov a vyššieho manažmentu spolo nos
nezverej uje z dôvodu ochrany osobných údajov pod a zákona o ochrane osobných
údajov.
Odme ovanie lenov orgánov spolo nosti sa spravuje Pravidlami odme ovania
schválenými dozornou radou spolo nosti. Spolo nos zverej uje informácie
o odme ovaní lenov predstavenstva, dozornej rady v rozsahu pod a právnych
predpisov najmä v ro nej ú tovnej závierke, výro nej správe, ktoré zverej uje na
svojej webovej stránke. Odme ovanie konkrétnych lenov orgánov a vyššieho
manažmentu spolo nos nezverej uje z dôvodu ochrany osobných údajov pod a
zákona o ochrane osobných údajov.
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iii. Informácie o pevných a pohyblivých zložkách
odmien, podmienkach odkladu výplaty
a nepriznania odmeny a informácie
o podmienkach výplaty odmeny v spojitosti
s dosahovaním cie¾ov a výkonnos ou
spoloènosti.

Nie

Odme ovanie konkrétnych lenov výkonného manažmentu spolo nos
nezverej uje z dôvodu ochrany osobných údajov pod a zákona o ochrane osobných
údajov.

Áno

Kvalifikované životopisy obsahujúce informácie o kvalifikácii a pracovných
skúsenostiach lenov orgánov spolo nosti a výkonného manažmentu sú uložené
v spisovni personálneho úseku spolo nosti.

5. Informácie o èlenoch orgánov spoloènosti
a zamestnancoch výkonného manažmentu
spoloènosti najmä:

i.

Informácie o kvalifikácií a skúsenostiach.

ii. Informácie o spôsobe a podmienkach výberu
osoby.

Áno

Každý akcionár má právo navrhnú kandidáta na vo bu alebo odvolanie lena
orgánov spolo nosti. Prílohou návrhu je štrukturovaný životopis obsahujúci
informácie o dosiahnutom vzdelaní, zru nostiach a pracovných skúsenostiach
a pozíciách. O návrhoch hlasujú akcionári na VZ.

Áno

Žiaden len orgánu spolo nosti nemá opcie na nákup akcií.

Áno

Informácie o lenstve lenov orgánov spolo nosti a výkonného manažmentu
spolo nosti v iných spolo nostiach sú verejne dostupné v obchodnom registri.

iii. Informácie o vlastníctve akcií alebo iných
finanèných nástrojov emitovaných
spoloènos ou alebo opciách na nákup takýchto
finanèných nástrojov.

iv. Èlenstvo v orgánoch iných spoloèností alebo
zastávaní výkonných funkcií v iných
spoloènostiach.
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v. Informácia o skutoènosti, èi je takýto èlen
orgánu spoloènosti alebo èlen výkonného
manažmentu spoloènosti považovaný
za nezávislého.

6. Transakcie spriaznených osôb12.
i.

Informácie o transakciách so spriaznenými
osobami a ich závažnosti a podmienkach.

Áno

Spolo nos má Etický kódex, ktorý ur uje pravidlá správania sa lenov orgánov
a zamestnancov spolo nosti a riešenie situácií spojených s konfliktom záujmov.
Spolo nos netoleruje konanie, ke osobné záujmy, resp. aktivity zamestnanca
neprípustne zasahujú do innosti zamestnanca.
Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere
vykonáva
zárobkovú
innos , ktorá je zhodná s predmetom
innosti
zamestnávate a len s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom.
Spolo nos vyžaduje od svojich zamestnancov dodržanie nezlu ite nosti medzi
vlastnými záujmami súkromného charakteru
s pracovnou pozíciou, ktorú
zastávajú.
Zamestnanec je povinný pri akomko vek konaní za zamestnávate a správa sa tak,
aby nevznikali situácie spôsobujúce konflikt záujmov.

áno
áno

Informácie o transakciách so spriaznenými osobami sú zverejnené v ú tovnej
závierke.

áno

Informácie o transakciách so spriaznenými osobami sú zverejnené v ú tovnej
závierke

áno

Spolo nos vykonáva interné posúdenie rizík a solventnosti. Vykonáva ich
analýzy, vyhodnocovanie a prijíma ú inné opatrenia na ich minimalizovanie.

ii. Informácie o transakciách so spriaznenými
osobami sú uverej ované nepretržite
s výnimkou opakujúcich sa transakcií
za bežných trhových podmienok,
zverej ovaných v pravidelných správach..

7. Rizikové faktory:
i.

12

Informácie o predvídate ných rizikách
v závislosti od oblasti podnikate skej innosti
spolo nosti.

§ 59a zákona . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
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ii. Informácie o predvídate ných rizikách
spojených s lokalitami, v ktorých spolo nos
pôsobí, so závislos ou od komodít, surovín
alebo odberate ov a klientov, rizikách
finan ného trhu, najmä úrokových a menových
rizikách, rizikách derivátových a
podsúvahových transakciách, rizikách
obchodnej stratégie a environmentálnych
rizikách.

8. Záležitosti týkajúce sa zamestnancov
a iných záujmových skupín spolo nosti.

áno

áno

Spolo nos vykonáva interné posúdenie rizík a solventnosti. Vykonáva ich
analýzy, vyhodnocovanie a prijíma ú inné opatrenia na ich minimalizovanie.

Záujmy zamestnancov zastupuje odborová organizácia a jeden zamestnanec
v dozornej rade ako len dozornej rady volený zamestnancami spolo nosti.

9. Zloženie a innos orgánov spolo nosti
a stratégia v oblasti správy a riadenia
spolo ností13.

i. Informácia o vnútornom usporiadaní, zložení
a innosti orgánov spolo nosti.

ii. Informácia o stratégií v oblasti správy, vrátane
zverejnenia kódexu správy, ktorým sa
spolo nos riadi a spôsobe jeho implementácie.

iii. Informácia o rozdelení právomocí medzi orgány
spolo nosti a lenov vyššieho manažmentu
spolo nosti.
Spolo nos zverej uje stanovy, zakladajúce listiny
13

áno

áno

Najvyšším orgánom spolo nosti je VZ.
Štatutárnym orgánom spolo nosti je predstavenstvo.
Kontrolným orgánom spolo nosti je dozorná rada, ktorá zárove plní funkciu
výboru pre audit. Zloženie orgánoch je verejne známe pod a obchodného registra
a uverejnené na webovej stránke spolo nosti.
Spolo nos prijala Kódex správy a riadenia spolo nosti.
O dodržovaní zásad kódexu informuje každoro ne vo svojej výro nej správe vo
Vyhlásení o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia.

áno

Vymedzenie právomocí orgánov spolo nosti upravujú stanovy spolo nosti.
Právomoc lenov výkonnému manažmentu je upravená v organiza nom poriadku
spolo nosti, ktorý ako interná právna norma je zverejnený na incomingu
spolo nosti.

áno

Zakladacia listina a stanovy spolo nosti sú uložené v Zbierke listín obchodného

§ 20 ods. 6 písm. a), b), c), e) a f)
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registra a sú verejne dostupné.
Každá zmena týchto dokumentov je ukladaná do Zbierky listín obchodného registra
a je verejne dostupná.

orgánov a výborov spolo nosti.

B. Spolo nos zverej uje informácie v súlade
s platnými požiadavkami a štandardmi
ú tovníctva a finan ného a nefinan ného
výkazníctva14.
C. Audit spolo nosti vykonáva nezávislá,
kompetentná a kvalifikovaná audítorská
spolo nos .

i.

Spolo nos má zriadený Výbor pre audit, ktorý
dohliada na vykonávanie interného a externého
auditu.

ii. Spolo nos uplat uje pravidlá pre
minimalizáciu konfliktu záujmov pri výkone
externého auditu.

14

áno

áno

áno

áno

Spolo nos zverej uje informácie a dokumenty v súlade so zákonnými
požiadavkami na webovej stránke spolo nosti, v zbierke listín obchodného registra,
v CERI a v prípade individuálnych žiadostí akcionára aj len pre tento ú el i
príležitos .
Spolo nos zabezpe uje overenie ro nej ú tovnej závierky a výro nej správy
nezávislým, kompetentným a kvalifikovaným audítorom, ktorého ur uje valné
zhromaždenie.
Spolo nos zabezpe uje, že funkciu výboru pre audit vykonáva dozorná rada
spolo nosti.

Spolo nos zabezpe uje, že audítor, ktorého ur uje valné zhromaždenie
neposkytuje spolo nosti žiadne iné služby .

Napr. § 20 Zákona
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Spolo nos zverej uje opatrenia na zvýšenie
nezávislosti externého auditu napr. zákaz alebo
obmedzenie vykonávania neaudítorských služieb
externým audítorom, zverej ovanie platieb za
neaudítorské služby, uplat ovanie pravidelnej
rotácie audítorov, pevné funk né obdobie, zákaz
zdie aných auditov alebo zamestnávania audítorov
po as ur itého obdobia.

D. Externý audítor sa zodpovedá priamo
akcionárom.
Za dobrú prax sa považuje, ak externého audítora
ur uje priamo valné zhromaždenie spolo nosti.
E. Spolo nos zabezpe uje pre akcionárov a iné
zainteresované osoby zhodný a nediskrimina ný
prístup k relevantným informáciám.

i.

ii.

Prístup k relevantným informáciám
o spolo nosti nie je podmienený splnením
neodôvodnených administratívnych alebo
finan ných podmienok.
Zverej ovanie relevantných informácií je
vykonávané pravidelne a v prípade výskytu
závažných okolností aj ad hoc.

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Spolo nos zabezpe uje, že audítor, ktorého ur uje valné zhromaždenie
neposkytuje spolo nosti žiadne iné neaudítorské služby .

Na odporu enie dozornej rady vykonávajúcej innosti výboru pre audit valné
zhromaždenie priamo ur uje externého audítora.
Externý audítor predkladá správu valnému zhromaždeniu .
Valné zhromaždenie priamo ur uje externého audítora na konkrétny kalendárny
rok.
Spolo nos zabezpe uje pre akcionárov zhodný a nediskrimina ný prístup
k relevantným informáciám zverej ovaním informácií na webovej stránke
spolo nosti .
Spolo nos zverej uje informácie a dokumenty v súlade so zákonnými
požiadavkami na webovej stránke spolo nosti, v zbierke listín obchodného registra,
v CERI a v prípade individuálnych žiadostí akcionára aj len pre tento ú el i
príležitos .
Spolo nos zverej uje informácie a dokumenty v súlade so zákonnými
požiadavkami na webovej stránke spolo nosti, v zbierke listín obchodného registra,
v CERI a v prípade individuálnych žiadostí akcionára aj len pre tento ú el i
príležitos .
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V. PRINCÍP: ZODPOVEDNOS ORGÁNOV SPOLO NOSTI

A. Konanie lenov orgánov na základe úplných
informácií v záujme spolo nosti a akcionárov.

sp a/nesp a

i.

lenovia orgánov spolo nosti konajú
s odbornou starostlivos ou.

ii.

lenovia orgánov spolo nosti konajú v súlade
so zásadou lojality vo i spolo nosti a všetkým
jej akcionárom.

áno

lenovia orgánov spolo nosti nezverej ujú
dôverné informácie, ktoré by mohli poškodi
spolo nos alebo akcionárov.

áno

iii.

ii. iv.

lenovia dozorných orgánov spolo nosti
sa nepodie ajú na bežnom každodennom riadení
spolo nosti.

áno

áno

spôsob splnenia
(stru ný popis)
lenovia orgánov sú povinní kona s najvyššou odbornou starostlivos ou.
Spolo nos im vytvára predpoklady na takýto výkon innosti.
lenovia orgánov konajú v súlade s Etickým kódexom spolo nosti a so zásadou
lojality vo i spolo nosti a jej akcionárom. Spolo nos im vytvára predpoklady na
takýto výkon innosti.

lenovia orgánov konajú v súlade s Etickým kódexom spolo nosti.

lenovia dozornej rady vykonávajú kontrolnú innos a nepodie ajú sa na riadení
spolo nosti. Výnimku tvorí jeden len dozornej rady volený zamestnancami, ktorý
je v riadnom pracovnom pomere.

Orgány spolo nosti uplat ujú náležitú starostlivos
aj vo i iným zainteresovaným stranám, vrátane
zamestnancov, verite ov, zákazníkov, dodávate ov
a miestnej komunity.

áno

Spolo nos zabezpe uje náležitú starostlivos o zamestnancov, dodávate ov
a odberate ov spolo nosti.

B. Spravodlivé zaobchádzanie lenov orgánov
s akcionármi v prípade, ak môžu ma
rozhodnutia orgánov spolo nosti rôzne dopady
na rozli né skupiny akcionárov.

áno

Spolo nos zabezpe uje rovnaké zaobchádzanie lenov orgánov so všetkými
skupinami akcionárov, zamestnancov, dodávate ov a odberate ov spolo nosti.
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C. Uplat ovanie etických štandardov.

i. Existencia etického kódexu s platnos ou
pre celú spolo nos .

ii. Jednozna né kritériá etického kódexu
adresujúce možné konflikty záujmov, vrátane
obchodovania s akciami.

áno

áno

áno

iii. Odrádzanie od praktík, ktoré neprispievajú
k dlhodobým záujmom spolo nosti a jej
akcionárov a môžu vyvola právne riziko
a ohrozi reputáciu (napr. agresívna snaha
o vyhýbanie sa da ovej povinnosti).

iv. Orgány spolo nosti zaviedli vlastné etické
normy a garantujú ich implementáciu.

áno

áno

Spolo nos má vypracovaný Etický kódex, ktorý obsahuje súbor všeobecne
uznávaných a všeobecne uplat ovaných morálnych noriem, ideálov a princípov
spolo nosti, ktoré idú nad rámec legislatívne upravených zákonov a ktoré považuje
spolo nos za potrebné od svojich lenov orgánov a zamestnancov dodržova .
Zabezpe uje ním vnášanie etiky do každodenného života a usmer uje správanie
lenov orgánov a zamestnancov.
Spolo nos má vypracovaný Etický kódex, ktorý obsahuje súbor všeobecne
uznávaných a všeobecne uplat ovaných morálnych noriem, ideálov a princípov
spolo nosti, ktoré idú nad rámec legislatívne upravených zákonov a ktoré považuje
spolo nos za potrebné od svojich lenov orgánov a zamestnancov dodržova .
Zabezpe uje ním vnášanie etiky do každodenného života a usmer uje správanie
lenov orgánov a zamestnancov.
Spolo nos má vypracovaný Etický kódex, ktorý obsahuje súbor všeobecne
uznávaných a všeobecne uplat ovaných morálnych noriem, ideálov a princípov
spolo nosti, ktoré idú nad rámec legislatívne upravených zákonov a ktoré považuje
spolo nos za potrebné od svojich lenov orgánov a zamestnancov dodržova vo
všetkých oblastiach, aj v oblasti obchodovania s akciami .
Spolo nos má vypracovaný Etický kódex, ktorý obsahuje súbor všeobecne
uznávaných a všeobecne uplat ovaných morálnych noriem, ideálov a princípov
spolo nosti, ktoré idú nad rámec legislatívne upravených zákonov a ktoré považuje
spolo nos za potrebné od svojich lenov orgánov a zamestnancov dodržova vo
všetkých oblastiach, aj v oblasti plnenia si da ových a odvodových povinností .
Spolo nos uplat uje morálne a etické princípy aj vo i svojim obchodným
partnerom stanovením serióznych a jasných všeobecných obchodných a dodacích
podmienok.

D. Zabezpe enie k ú ových funkcií: 15

15

§ 20 ods. 6 písm. b) a f) a § 20 ods. 7 písm. i) Zákona
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1. Usmer ovanie a revidovanie stratégií
spolo nosti, postupov pre riadenie rizika,
rozpo et, obchodný plán, stanovenie
výkonnostných cie ov a monitorovanie ich
implementácie, zabezpe enie dozoru nad ve kými
kapitálovými transakciami.

Spolo nos vypracováva ro ne Podnikate ský plán, vykonáva interné posúdenie
rizík a solventnosti. Vykonáva ich analýzy, vyhodnocovanie a prijíma ú inné
opatrenia na ich minimalizovanie.

2. Monitorovanie efektívnosti správy a riadenia
a zavádzanie zmien pod a potreby.

áno

Spolo nos monitoruje efektívnos správy a riadenia. Vykonáva analýzy,
vyhodnocovanie a prijíma ú inné opatrenia na odstránenie nedostatkov.

Sebahodnotenie orgánov spolo nosti na ro nej báze,
zverejnenie takéhoto hodnotenia vo výro nej správe,
prípadne aj kontrola sebahodnotenia nezávislou
entitou alebo výborom pre audit.

áno

Predstavenstvo spolo nosti rieši personálnu politiku týkajúcu sa orgánov
spolo nosti a manažmentu, vrátane hodnotenia innosti ako aj plánovania
nástupníctva.

3. Personálna politika týkajúca sa vyššieho
manažmentu, vrátane výberu, odme ovania,
monitorovania a doh adu nad plánovaním
nástupníctva16.

áno

Predstavenstvo spolo nosti rieši personálnu politiku týkajúcu sa vyššieho
manažmentu, vrátane plánovania nástupníctva.

Poverenie odvolávaním lenov orgánov spolo nosti
dozornú radu (v záujme ú innejšieho monitorovania
a vyššej flexibility (bez vplyvu na možnos valného
zhromaždenia aktívne sa na procese podie a ).

áno

Predstavenstvo spolo nosti rieši personálnu politiku týkajúcu sa orgánov
spolo nosti, predkladá návrhy na odvolanie a vo bu lenov orgánov na VZ.

4. Odme ovanie v súlade s dlhodobými záujmami
spolo nosti a akcionárov.

i.

16

áno

Postupy pre krytie platieb pri najímaní a/alebo
pri ukon ení zmluvy s lenom manažmentu.

áno

áno

Stratégia odme ovania lenov orgánov vyplýva zo stanov spolo nosti, ktoré
schva ujú akcionári spolo nosti. Pravidlá odme ovania lenov orgánov sú
schva ované dozornou radou. Stratégia odme ovania zamestnancov spolo nosti je
upravená v interných postupoch platných v spolo nosti.
Spolo nos neuzatvára osobitné dohody s lenmi manažmentu oh adom platieb pri
ukon ení zmluvy.

§20 ods. 7 písm. g) zákona o ú tovníctve
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Zverej ovanie informácie o systéme odme ovania
týkajúceho sa orgánov spolo nosti a vyššieho
manažmentu, obsahujúceho merate né štandardy
priorizujúce dlhodobejšie záujmy spolo nosti.

áno

Existencia ustanovení pre vrátenie a postupné
od atie výkonnostnej odmeny v prípade manažérskej
sprenevery alebo iných porušení povinností.

áno

5. Transparentnos procesu menovania a vo by
lenov orgánov.17

i.

i.

Aktívna úloha akcionárov pri nominácii a vo be
lenov orgánov spolo nosti.

Zabezpe enie transparentných postupov
orgánmi spolo nosti alebo výborom
pre nominácie.

áno

áno

áno

ii. Zadefinovanie všeobecného a individuálneho
profilu lenov orgánov, ktoré by mohla
spolo nos potrebova , berúc do úvahy znalosti,
kompetencie a odbornos , a identifikovanie
potenciálnych kandidátov

áno

Odmeny lenov orgánov sú zverej ované v sumáre v ú tovných výkazoch
spolo nosti.

Podmienky odme ovania vyšších manažérov sú stanovené v manažérskych
zmluvách so sankciami pre prípad porušenia povinností pri výkone pracovnej
funkcie.
Proces vo by a odvolania lenov orgánov vyplýva zo stanov spolo nosti, ktoré
schva ujú akcionári spolo nosti.
lenov orgánov volí a odvoláva valné zhromaždenie, ktorého sa zú ast ujú
akcionári spolo nosti.
Proces vo by a odvolania lenov orgánov vyplýva zo stanov spolo nosti, ktoré
schva ujú akcionári spolo nosti.
lenov orgánov volí a odvoláva valné zhromaždenie, ktorého sa zú ast ujú
akcionári spolo nosti.
Proces vo by a odvolania lenov orgánov vyplýva zo stanov spolo nosti, ktoré
schva ujú akcionári spolo nosti.
lenov orgánov volí a odvoláva valné zhromaždenie, ktorého sa zú ast ujú
akcionári spolo nosti.

len orgánu spolo nosti predkladá pri svojej nominácii súhlas s nomináciou a
životopis obsahujúci informácie o dosiahnutom vzdelaní, odbornej spôsobilosti,
zru nostiach a pracovných skúsenostiach a pozíciách. O návrhoch hlasujú
akcionári na VZ.

6. Monitorovanie a riadenie potenciálnych
konfliktov záujmov lenov orgánov, manažmentu
a akcionárov.

17

§20 ods. 7 písm. g) zákona o ú tovníctve
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i. Orgány spolo nosti dohliadajú na systémy
vnútornej kontroly v oblasti finan ného
výkazníctva a využívania majetku s cie om
ochrany pred nevhodnými transakciami so
spriaznenými osobami.

ii. Ak je výkonom poverený interný audítor alebo
iné osoby, mali by ma priamy prístup
k orgánom spolo nosti.

áno

Spolo nos zabezpe uje monitorovanie potenciálnych konfliktov záujmov.
áno

iii. Spolo nos podporuje nahlasovanie neetického
a nezákonného konania bez obavy z postihu,
existencia kontaktného miesta pre nahlasovanie
a následnej ochrany.
7. Zabezpe enie integrity systému ú tovníctva,
vrátane nezávislého auditu a systému riadenia
rizika.

Spolo nos má vypracovaný Etický kódex, ktorý obsahuje súbor všeobecne
uznávaných a všeobecne uplat ovaných morálnych noriem, ideálov a princípov
spolo nosti, ktoré idú nad rámec legislatívne upravených zákonov a ktoré považuje
spolo nos za potrebné od svojich lenov orgánov a zamestnancov dodržova vo
všetkých oblastiach, aj v oblasti plnenia si da ových a odvodových povinností .
CHEMOLAK a.s. netoleruje konanie, ke osobné záujmy, resp. aktivity
zamestnanca neprípustne zasahujú do innosti zamestnanca.
Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere
vykonáva zárobkovú innos , ktorá je zhodná s predmetom innosti
zamestnávate a len s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom.
Spolo nos vyžaduje od svojich zamestnancov dodržanie nezlu ite nosti medzi
vlastnými záujmami súkromného charakteru s pracovnou pozíciou, ktorú
zastávajú.
Zamestnanec je povinný pri akomko vek konaní za zamestnávate a správa sa tak,
aby nevznikali situácie spôsobujúce konflikt záujmov.
Spolo nos zabezpe uje monitorovanie potenciálnych konfliktov záujmov.

áno

áno

Spolo nos má vypracovanú internú právnu normu – Vnútorný systém
vybavovania podnetov, ktorý obsahuje postup pri oznamovaní a nahlasovaní
neetického a nezákonného konania bez obavy z postihu, je ur ená zodpovedná
osoba na prijatie a preverenie podnetov.

Spolo nos má zavedený systém vnútropodnikového auditu a vnútropodnikových
audítorov na jednotlivých pracoviskách.
Ú tovnú závierku spolo nosti overuje nezávislý audítor, ktorého ur uje každoro ne
valné zhromaždenie.

24

i.

Stanovenie jednozna ných hraníc
zodpovednosti vo všetkých segmentoch
organizácie.

ii.

Zabezpe enie náležitého doh adu, systému
vnútorného auditu.

iii.

Rozšírenie vnútorných postupov aj na dcérske
spolo nosti, prípadne aj tretie strany
(sprostredkovatelia, dodávatelia, zmluvné
strany...).

Vypracovanie efektívnych programov vnútornej
kontroly, etiky a dodržiavania zákonov a iných
predpisov a štandardov.

áno

áno

áno

áno

Spolo nos má zavedený systém vnútropodnikového auditu a vnútropodnikových
audítorov na jednotlivých pracoviskách.
Spolo nos má zavedený systém vnútropodnikového auditu a vnútropodnikových
audítorov na jednotlivých pracoviskách.
Raz ro ne prebieha kontrola systému vnútorného auditu nezávislou externou
audítorskou spolo nos ou.
Spolo nos odporú a postupy riadenia - systém vnútropodnikového auditu
a vnútropodnikových audítorov na jednotlivých pracoviskách aj dcérskym
spolo nostiam.

Spolo nos má zavedený systém vnútropodnikového auditu a vnútropodnikových
audítorov na jednotlivých pracoviskách.
Raz ro ne prebieha kontrola systému vnútorného auditu na jednotlivých
pracoviskách spolo nosti nezávislou externou audítorskou spolo nos ou.

8. Doh ad nad zverej ovaním informácií
a komunikáciou s okolím.
Vymenovanie pracovníka pre plnenie informa ných
povinností spolo nosti, ktorý sa priamo zodpovedá
orgánom spolo nosti.

* best practice

E. Objektívnos a nezávislos orgánov
spolo nosti.
i. Nezávislos

lenov dozornej rady.

áno

Zloženie dozornej rady zodpovedá právnym predpisom a vlastníckej štruktúre
spolo nosti. Jeden len dozornej rady je volený zamestnancami spolo nosti.
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ii. Ponímanie nezávislosti.

áno

Za nezávislého považujeme toho, kto nemá žiadne majetkové, rodinné a iné vz ahy
so spolo nos ou.

Orgány uvádzajú, ktorých lenov považujú za
nezávislých, ako aj kritériá pre toto rozhodnutie..
1. Orgány spolo nosti by mali poveri
dostato ný po et nevýkonných lenov úlohami,
kde hrozí riziko konfliktu záujmov a zváži
vytvorenie osobitných výborov s ur itým
minimálnym po tom nevýkonných lenov, resp.
zložených výlu ne z nevýkonných lenov.
2. Existencia, zloženie a innos výborov.
i. Výbor pre menovanie /nominácie.

iasto ne áno

ii. Výbor pre odme ovanie.

áno

iii. Výbor pre audit.

áno

3. Kvalifikácia a skúsenosti lenov orgánov
spolo nosti a funkcie v iných spolo nostiach.
i. Funkcie v iných spolo nostiach nemajú
negatívny vplyv na ich výkonnos .

Spolo nos nemá výbor pre nominácie orgánov a menovanie.
Štatutárny orgán predstavenstvo spolo nosti zabezpe uje nominácie orgánov a
predkladá ich na rozhodnutie valného zhromaždenia .
Stratégia odme ovania lenov orgánov vyplýva zo stanov spolo nosti, ktoré
schva ujú akcionári spolo nosti. Pravidlá odme ovania lenov orgánov sú
schva ované dozornou radou. Stratégia odme ovania zamestnancov spolo nosti je
upravená v interných postupoch platných v spolo nosti.
innosti výboru pre audit vykonáva dozorná rada spolo nosti. O plnení úloh za
príslušný rok podáva dozorná rada vykonávajúca innosti výboru pre audit
informáciu valnému zhromaždeniu.

áno

lenovia orgánov sú povinní kona s najvyššou odbornou starostlivos ou.
Spolo nos im vytvára predpoklady na takýto výkon innosti.

áno

lenovia orgánov konajú s najvyššou odbornou starostlivos ou. Funkcie v iných
spolo nostiach nemajú negatívny vplyv na ich výkonnos .
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4. Pravidelne sebahodnotenie výkonnosti orgánov
spolo nosti, vrátane vyhodnocovania správnosti
zloženia odbornosti a kompetencií.
i. Vzdelávanie lenov orgánov a ich dobrovo né
vyhodnocovanie.

áno

Spolo nos vytvára predpoklady na výkon innosti lenov orgánov spolo nosti
a možnosti ú asti na odbornom vzdelávaní.

F. Právo lenov orgánov na prístup k presným,
relevantným a v asným informáciám.

áno

lenovia orgánov majú neobmedzený prístup ku všetkým informáciám o
spolo nosti.

G. Mechanizmy pre u ah enie prístupu
k informáciám a vzdelávanie zástupcov
zamestnancov v orgánoch spolo nosti.

áno

i. Zástupcovia zamestnancov majú rovnaké
povinnosti a úlohy ako ostatní lenovia dozornej
rady.

áno

i.i. Existencia postupov pre zvyšovanie nezávislosti
zamestnancov od manažmentu spolo nosti, vrátane
ich transparentného vymenovania, pravidelného
zodpovedania sa zamestnancom (rešpektujúc zásady
dôvernosti informácií) a manažment konfliktu
záujmov.

áno

Spolo nos zabezpe uje prístup k informáciám všetkým lenom orgánov
spolo nosti.
Zástupcovi zamestnancov v dozornej rade, ktorý je volený zamestnancami
spolo nosti umož uje spolo nos odborne sa vzdeláva .

Zástupca zamestnancov má rovnaké povinnosti a úlohy ako ostatní lenovia
dozornej rady.

Zástupca zamestnancov v dozornej rade je volený zamestnancami vo vo bách,
ktoré sa konajú každé tri roky. Vo by lena dozornej rady voleného zamestnancami
sa riadia Volebným poriadkom pre vo by lena dozornej rady voleného
zamestnancami, ktorý schva uje odborová konferencia. Vo by lena dozornej
rady voleného zamestnancami spolo nosti organizuje volebná komisia ur ená
predstavenstvom spolo nosti v spolupráci s odborovou organizáciou. len dozornej
rady volený zamestnancami spolo nosti je v kontakte so zamestnancami
spolo nosti a na dozornej rade prezentuje ich požiadavky.

27

e) Informácie o innosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv
akcionárov a postupu ich vykonávania
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spolo nosti. Do jeho pôsobnosti patrí:
a) zmena stanov,
b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýši
základné imanie pod a § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,
c) vo ba a odvolanie lenov predstavenstva, ur enie
predsedu a podpredsedu
predstavenstva
d) vo ba a odvolanie lenov dozornej rady spolo nosti ( alej len "dozorná rada") s
výnimkou lenov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami,
e) schválenie riadnej individuálnej ú tovnej závierky, mimoriadnej individuálnej
ú tovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku, alebo úhrade strát a ur ení tantiém,
f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované
cenné papiere a naopak,
g) rozhodnutie o zrušení spolo nosti a o zmene právnej formy,
h) rozhodnutie o skon ení obchodovania s akciami na regulovanom trhu a rozhodnutie o
tom, že spolo nos prestáva by verejnou akciovou spolo nos ou,
i) rozhodnutie o alších otázkach, ktoré zákon alebo tieto stanovy zah ajú do
pôsobnosti valného zhromaždenia
j) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode asti
podniku,
k) schválenie a odvolanie audítora
l) schválenie rokovacieho poriadku valného zhromaždenia
2. Valné zhromaždenie rozhoduje vä šinou hlasov prítomných akcionárov, pokia Obchodný
zákonník alebo stanovy spolo nosti nevyžadujú inú vä šinu.
3. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení
základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania pod a § 210
Obchodného zákonníka, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymenite ných dlhopisov, zrušení
spolo nosti alebo zmene právnej formy je potrebná 2/3 vä šina hlasov prítomných akcionárov
a musí sa o tom vyhotovi notárska zápisnica. O prenesení právomoci schva ovania návrhu ceny
a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii na štatutárny orgán pod a § 756a Obchodného
zákonníka je potrebná vä šina hlasov všetkých akcionárov.
4. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skon ení obchodovania na burze s akciami
spolo nosti a rozhodnutia valného zhromaždenia, že spolo nos prestáva by verejnou akciovou
spolo nos ou a stáva sa súkromnou akciovou spolo nos ou je potrebná 2/3 vä šina hlasov
prítomných akcionárov.
5. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o
obmedzení prevodite nosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas 2/3 vä šiny hlasov akcionárov,
ktorí vlastnia tieto akcie.
6. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na om prítomných akcionárov. Akcionár sa
na základe písomného
zú ast uje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení
splnomocnenia. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými
istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spolo nos umožní
hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných
skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému
splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasova za každého takto zastúpeného
akcionára samostatne. Ak je splnomocnencom len dozornej rady spolo nosti tento musí
akcionárovi oznámi všetky skuto nosti, ktoré by mohli ma vplyv na rozhodnutie akcionára o
udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení spolo nosti lenom dozornej
rady. Sú as ou splnomocnenia musia by konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení
alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má len dozornej rady ako splnomocnenec
hlasova v mene akcionára. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca,
originál splnomocnenia musí by odovzdaný zapisovate ovi pre ú ely evidencie. Splnomocnenie
platí len na jedno valné zhromaždenie vrátane jeho prípadného opätovného zvolania.
7. Splnomocnenec musí by na ú as na valnom zhromaždení
splnomocnený písomným
splnomocnením obsahujúcim názov a sídlo právnickej osoby, I O, alebo meno, priezvisko, rodné
íslo a bydlisko fyzickej osoby (I O, resp. rodné íslo sa neuvádza u zahrani nej osoby) tak

8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

akcionára ako aj splnomocnenca, po et a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho opráv ujú na
hlasovanie a úradene overený podpis akcionára. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie
zú astní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným.
Ak má akcionár akcie na viac ako jednom ú te cenných papierov, spolo nos musí umožni jeho
zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto ú et cenných papierov pod a osobitného
predpisu.
Predstavenstvo spolo nosti vydá vzor tla iva písomného splnomocnenia tak, aby bolo v súlade so
všeobecnými náležitos ami tohto úkonu pod a osobitného predpisu. Spolo nos je povinná
prijíma oznámenie o vymenovaní splnomocnenca, zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní
udeleného splnomocnenia aj prostredníctvom elektronických prostriedkov.
Ak spolo nos vydala zaknihované akcie, právo akcionára zú astni sa na valnom zhromaždení sa
overuje na základe výpisu z registra emitenta vedeného v zákonom ustanovenej evidencii cenných
papierov.
Predstavenstvo je povinné zvola valné zhromaždenie v lehote šiestich mesiacov po uplynutí
predchádzajúceho ú tovného obdobia.
Ak to vyžadujú záujmy spolo nosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno
zvola mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo
najmä vtedy ak:
a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
b) požiada o to akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje
najmenej 5 % základného imania, písomne s uvedením dôvodov na prerokovanie
navrhovaných záležitostí,
c) ak zistí, že strata spolo nosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania alebo to možno
predpoklada , a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení.
V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia pod a bodu 12. písm. b) lánku VII.
stanov spolo nosti, predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo
najneskôr do 40 dní odo d a ke mu bola doru ená žiados o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je
oprávnené meni navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené
navrhovaný program valného zhromaždenia doplni iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o
zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia pod a bodu 12. písm. b) lánku VII stanov
spolo nosti. Žiadosti akcionárov uvedených v bode 12. písm. b) lánku VII stanov spolo nosti
možno vyhovie len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majite mi akcií najmenej 3 mesiace
pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom pod a
1. vety tohto bodu.
Na žiados akcionára, alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje
najmenej 5% základného imania predstavenstvo zaradí nimi ur enú záležitos na program
rokovania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie je povinné túto záležitos prerokova .
Žiados o doplnenie programu musí by odôvodnená alebo k nej musí by pripojený návrh
uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiados ou zaobera .
Ak žiados o zaradenie nimi ur enej záležitosti bola doru ená po zaslaní pozvánky na valné
zhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, predstavenstvo
uverejní doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a ur eným
stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desa dní pred konaním valného
zhromaždenia. Ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné,
možno zaradi ur enú záležitos na program rokovania valného zhromaždenia len pod a ust. § 185
ods. 2 Obchodného zákonníka. Predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu
uverejni do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári pod a ust. § 181
ods. 1 Obchodného zákonníka doru ia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí by uverejnené spôsobom ur eným v l. XX
stanov spolo nosti najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka na valné
zhromaždenie a oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahova všetky náležitosti
ustanovené právnymi predpismi.
Akcionár sa na valnom zhromaždení zú ast uje na svoje náklady.
Rozhodujúci de na ur enie osoby oprávnenej uplatni právo na dividendu ur í valné
zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spolo nosti, pri om tento de nemôže by ur ený
na skorší de , ako je piaty de nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia a na neskorší de
ako je 30. de od konania valného zhromaždenia.
Spôsob a miesto výplaty dividendy ur í valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku.
Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho d a ur eného pod a lánku V, bod
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11. Stanov spolo nosti. Spolo nos
vyplatí dividendu akcionárom na svoje náklady a
nebezpe enstvo.
19. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahuje tieto údaje:
a) obchodné meno a sídlo spolo nosti,
b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
c) ozna enie, i sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
d) program rokovania valného zhromaždenia,
e) rozhodujúci de pre uplatnenie práva ú asti na valnom zhromaždení,
f) pou enie akcionára o práve ú asti na valnom zhromaždení a o práve hlasova na om,
g) pou enie o práve akcionára požadova na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia
pod a § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka a o práve zaradi ním ur enú záležitos do
programu rokovania valného zhromaždenia pod a § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka,
vrátane lehôt na ich uplatnenie. Ak internetová stránka spolo nosti obsahuje pou enie o
týchto právach, sta í, ak pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní
valného zhromaždenia obsahuje lehoty na uplatnenie daných práv akcionára spolu s
informáciou o uverejnení pou enia na internetovej stránke spolo nosti,
h) pou enie o možnosti zú astni sa valného zhromaždenia v zastúpení na základe
písomného splnomocnenia pod a l. VII ods. 6 až 9 týchto stanov; k pou eniu sa pripojí
vzor tla iva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použi
i) ur enie spôsobu, miesta a asu na získanie úplného znenia dokumentov a návrhy
prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúva v rámci ur eného
programu rokovania valného zhromaždenia,
j) uvedenie internetovej adresy, na ktorej sú uverejnené údaje a dokumenty pod a l. VII,
bod 20, písm. c-e)
k) uvedenie elektronického prostriedku, ktorého prostredníctvom spolo nos uverej uje
informácie pod a osobitného predpisu,
l) podstata navrhovaných zmien stanov, ak je v programe valného zhromaždenia zaradená
zmena stanov,
m) upozornenie na práva akcionára nahliadnu do informácií a dokumentov pod a písm. l) a
m) tohto bodu v sídle spolo nosti v lehote ur enej na zvolanie valného zhromaždenia a o
práve vyžiada si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za lenov
jednotlivých orgánov spolo nosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie
na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpe enstvo,
n) pou enie o možnosti akcionára nahliadnu do ú tovnej závierky pod a § 192 ods. 1
Obchodného zákonníka v sídle spolo nosti v lehote ur enej na zvolanie valného
zhromaždenia a o práve akcionára, ktorý je majite om akcií na doru ite a a ktorý zriadil
na akcie spolo nosti záložné právo v prospech spolo nosti, vyžiada si zaslanie kópie
ú tovnej závierky na svoj náklad a nebezpe enstvo na ním uvedenú adresu,
o) iné údaje pod a stanov spolo nosti a pod a všeobecne záväzných právnych noriem.
20. Spolo nos uverejní najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia na svojej
internetovej stránke:
a) oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia s údajmi pod a bodu 19. lánku VII stanov,
b) celkový po et akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami spojené ku d u uverejnenia
oznámenia o konaní valného zhromaždenia. Ak je základné imanie spolo nosti rozdelené na
viac druhov akcií, spolo nos uvedie pre každý druh akcie ich po et vrátane hlasovacích práv,
ktoré sú spojené s jednotlivým druhom akcií,
c) úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúva v rámci ur eného programu
rokovania valného zhromaždenia,
d) návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia pod a jednotlivých bodov programu
rokovania valného zhromaždenia a stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu
rokovania valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia,
e) vzor tla iva písomného splnomocnenia, ktoré sa môže použi pri hlasovaní v zastúpení na
základe splnomocnenia pod a l. VII bod 6. –9. stanov,
f) spôsob a prostriedky, ktorými spolo nos prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca,
o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom
elektronických prostriedkov a s tým súvisiace technické náležitosti.
21. Údaje a dokumenty pod a bodu 20 lánku VII. stanov musia by uverejnené na internetovej
stránke spolo nosti nepretržite až do konania valného zhromaždenia.
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22. Ak spolo nos nebude môc z technických prí in vzory tla iva písomného splnomocnenia
uverejni na svojej internetovej stránke, uvedie na nej informáciu, ako možno tla ivá získa
v listinnej podobe. Spolo nos zašle vzor tla iva na vlastné náklady každému akcionárovi,
ktorý o to požiada, a to na adresu ním na tento ú el uvedenú.
23. Ak bol spolo nosti doru ený prejav vôle, ktorý je výkonom práva akcionára zú astni sa a
hlasova na valnom zhromaždení, ale tento bol urobený v inej forme ako s použitím vzorov
tla ív uverejnených alebo zaslaných akcionárovi spolo nos ou, nemožno tento prejav vôle
vyhlási za neplatný len z tohto dôvodu.
24. Skuto nos , že vzor tla iva bol akcionárovi zaslaný tak, že tento ho nemohol použi pri výkone
svojho práva zú astni sa a hlasova na valnom zhromaždení, nie je dôvodom na vyslovenie
neplatnosti prijatých uznesení valného zhromaždenia.
Organiza né zabezpe enie Valného zhromaždenia
1. Priebeh valného zhromaždenia organiza ne zabezpe í predstavenstvo a v as o tom informuje
akcionárov.
2. Zápis akcionárov do listiny prítomných organiza ne zabezpe uje predstavenstvo. Listina
prítomných obsahuje najmä tieto údaje:
a) ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo,
b) ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko, bydlisko,
c) údaje o splnomocnencovi akcionára, (meno, priezvisko, bydlisko)
d) ísla listinných akcií patriacich akcionárovi,
e) menovitá hodnota akcií opráv ujúca akcionára na hlasovanie.
3. Listina prítomných musí by ozna ená názvom akciovej spolo nosti a dátumom konania valného
zhromaždenia. Správnos listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného
zhromaždenia a zapisovate , zvolení pod a stanov. Ak spolo nos odmietne vykona zápis ur itej
osoby do listiny prítomných, uvedie túto skuto nos do listiny prítomných spolu s dôvodmi
odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.
4. Predstavenstvo sú asne zabezpe í pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je uvedené
meno (názov) akcionára, ísla jeho akcií, dátum a miesto konania valného zhromaždenia a výrazne
vyzna ený po et jeho hlasov.
5. Valné zhromaždenie sa spravidla koná v mieste sídla spolo nosti. V odôvodnených prípadoch sa
môže kona v mieste v územnom obvode toho obchodného súdu, v ktorom je spolo nos
registrovaná.
6. Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovate a, dvoch overovate ov zápisnice a
potrebný po et osôb poverených s ítaním hlasov. Pri ich vo be sa hlasuje najskôr v celku o
všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení,
predstavenstvo zmení kandidátov pod a návrhu akcionárov. V prípade potreby môže da
predstavenstvo hlasova o niektorých kandidátoch osobitne.
7. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho lena
alebo inú osobu; ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie
do zvolenia jeho predsedu vies ktorýko vek z akcionárov spolo nosti.
8. Zápisnica o valnom zhromaždení obsahuje:
a) obchodné meno a sídlo spolo nosti,
b) miesto a as konania valného zhromaždenia,
c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovate a, overovate ov zápisnice a osôb
poverených s ítaním hlasov,
d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode
programu valného zhromaždenia,
f) obsah protestu akcionára, lena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia
valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada,
g) údaj o:
1. po te akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
2. pomernej asti základného imania, ktoré odovzdané platné hlasy predstavujú,
3. celkovom po te odovzdaných platných hlasov,
4. po te hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o po te
akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania.
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Zápisnica z valného zhromaždenia nemusí obsahova údaje uvedené v bode 8. písm. g), lánku
VIII. stanov iba, ak akcionár na valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov do
zápisnice z valného zhromaždenia.
9. K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie.
Predstavenstvo zabezpe uje vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 15 dní od jeho
ukon enia. Zápisnicu podpisuje zapisovate a predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení
overovatelia.
10. Spolo nos uverejní výsledky hlasovania za podmienok uvedených v bode 9. lánku VIII. stanov
v lehote 15 dní od skon enia valného zhromaždenia na svojej internetovej stránke, ak ju má
zriadenú.
11. V prípade, že sa pod a právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je
povinné zabezpe i zosúladenie obsahu zápisnice pod a bodu 8. lánku VIII. stanov s notárskou
zápisnicou. Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia
a zoznam prítomných akcionárov spolo nos uschováva po celý as jej trvania. Pri zániku
spolo nosti bez právneho nástupcu ich spolo nos odovzdá príslušnému štátnemu archívu.
Rozhodovanie Valného zhromaždenia
1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je
podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasova , predseda valného
zhromaždenia. Hlasuje sa odovzdaním hlasovacieho lístka. Výsledok hlasovania oznamujú osoby
poverené s ítaním hlasov predsedovi valného zhromaždenia a zapisovate ovi.
2. Valné zhromaždenie rozhoduje vä šinou hlasov prítomných akcionárov, pokia obchodný
zákonník alebo stanovy nevyžadujú inú vä šinu.
3. Po et hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má to ko hlasov,
ko kokrát je sú et menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 33,193919 (slovom tridsa tri euro
a 193919 eurocentov).
Riadne valné zhromaždenie za rok 2017 sa konalo d a 12. júna 2018 o 10,00 h. v zasada ke v sídle
spolo nosti a s týmto programom:
1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia, schválenie rokovacieho poriadku a vo ba orgánov
riadneho valného zhromaždenia
2. Výro ná správa o innosti spolo nosti za rok 2017, riadna individuálna ú tovná závierka k 31.12.
2017, správa audítora k riadnej individuálnej ú tovnej závierke za rok 2017, návrh na zú tovanie
straty za rok 2017
3. Správa dozornej rady o kontrolnej innosti za rok 2017 stanovisko dozornej rady k riadnej
individuálnej ú tovnej závierke k 31.12. 2017 a návrhu na zú tovanie straty za rok 2017
4. Schválenie riadnej individuálnej ú tovnej závierky k 31.12. 2017 a návrhu na zú tovanie straty
za rok 2017
5. Schválenie audítora na overenie ú tovnej závierky za rok 2018
6. Vo ba lena dozornej rady Spolo nosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie s lenmi dozornej
rady Spolo nosti
7. Podnikate ský plán Spolo nosti na rok 2018
8. Záver

f) Informácie o zložení a innosti orgánov spolo nosti – predstavenstva a dozornej rady
PREDSTAVENSTVO
PERSONÁLNE ZLOŽENIE PREDSTAVENSTVA
Ing. Roman Šustek, predseda predstavenstva
Ing. Tomáš ernický, podpredseda predstavenstva
Ing. Ivan Bednár, len predstavenstva
1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spolo nosti, ktorý riadi innos spolo nosti a koná v jej
mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spolo nosti, pokia nie sú Obchodným
zákonníkom alebo stanovami spolo nosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo
dozornej rady. lenovia predstavenstva, ktorí konajú v mene spolo nosti a spôsob, ktorým tak
robia, sa zapisujú do obchodného registra.
2. Predstavenstvo spolo nosti má 3 lenov.
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3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

lenov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie zárove ur í
predsedu a podpredsedu predstavenstva. Funk né obdobie lenov predstavenstva je 5 rokov, s
výnimkou pod a bodov 4 a 5 lánku X. stanov spolo nosti.
Predstavenstvo, ktorého po et lenov zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu,
môže vymenova náhradných lenov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.
Nasledujúce valné zhromaždenie náhradných lenov predstavenstva potvrdí, alebo zvolí nových
lenov.
len predstavenstva sa môže vzda funkcie lena predstavenstva. Je povinný písomne túto
skuto nos oznámi predstavenstvu. Výkon jeho funkcie kon í d om, ktorý ur í predstavenstvo.
Ak sa len predstavenstva vzdá funkcie lena predstavenstva na zasadnutí valného zhromaždenia,
je vzdanie sa ú inné okamžite.
Ak spolo nosti hrozí vznik škody, je len orgánu spolo nosti, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný
alebo inak sa skon il výkon jeho funkcie, povinný upozorni spolo nos , aké opatrenia treba
urobi na jej odvrátenie.
Predstavenstvo zasiela akcionárom, ktorí majú akcie na meno najmenej 30 dní pred d om konania
valného zhromaždenia riadnu individuálnu, mimoriadnu individuálnu ú tovnú závierku s návrhom
na rozdelenie zisku alebo úhradu strát. Ak spolo nos vydala akcie na doru ite a, hlavné údaje
tejto ú tovnej závierky sa v tej istej lehote uverejnia spôsobom ur eným stanovami na zvolávanie
valného zhromaždenia. Ú tovná závierka sa musí tiež akcionárom poskytnú na nahliadnutie v
sídle spolo nosti v lehote ustanovenej zákonom a ur enej stanovami na zvolanie valného
zhromaždenia. Akcionár, ktorý je majite om akcií na doru ite a a ktorý zriadil na akcie
spolo nosti záložné právo v prospech spolo nosti pod a zákona, má právo vyžiada si
zaslanie kópie ú tovnej závierky na svoj náklad a nebezpe enstvo na ním uvedenú adresu. Na
tieto práva musia by akcionári upozornení v pozvánke na valné zhromaždenie alebo v
oznámení o konaní valného zhromaždenia.
Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený len predstavenstva pod a potreby,
najmenej raz za 3 mesiace. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, doru enou
najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí by uvedený dátum, as, miesto a program rokovania.
Ak všetci lenovia predstavenstva súhlasia, desa d ová lehota nemusí by dodržaná.
Rokovania predstavenstva sa môže zú astni len dozornej rady, ako to dozorná rada požiada.
Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovi ná vä šina jeho lenov. Na prijatie
uznesenia je potrebný súhlas vä šiny prítomných lenov.
Hlasovanie mimo zasadnutia predstavenstva v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, môže by
nahradené písomnou formou, pri om hlasujúci sa považujú za prítomných.
Za písomnú formu pre takéto hlasovanie sa považujú aj telegrafické, telefaxové a
e-mailové prejavy po ich telefonickom overení.
O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice podpísané
predsedom predstavenstva a zapisovate om Zápisnica musí obsahova všetky zásadné skuto nosti
z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí, musí by
doru ená každému lenovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahova
aj všetky rozhodnutia prijaté písomnou formou pod a l. X, bod 11 v ase od predchádzajúceho
rokovania predstavenstva.
Kona v mene spolo nosti sú oprávnení všetci lenovia predstavenstva. Spolo nos zaväzujú
súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja lenovia predstavenstva spôsobom uvedeným v l. XIX
stanov spolo nosti.
Výkon funkcie lena predstavenstva je nezastupite ný.
Na lenov predstavenstva sa v plnom rozsahu vz ahujú ustanovenia § 196 Obchodného zákonníka
o zákaze konkurencie.
Náklady spojené s výkonom innosti predstavenstva uhrádza spolo nos .
Zasadnutie predstavenstva sa koná spravidla v sídle spolo nosti.
lenom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške stanovenej valným
zhromaždením. lenom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie aj mesa ná odmena, výška
ktorej je ur ená v pravidlách odme ovania orgánov spolo nosti.
Predstavenstvo:
• vykonáva obchodné vedenie spolo nosti a zabezpe uje všetky jej prevádzkové a organiza né
záležitosti,
• vykonáva zamestnávate ské práva,
• zvoláva valné zhromaždenie,
• vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
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• rozhoduje o použití rezervného fondu,
• zabezpe uje riadne vedenie ú tovníctva spolo nosti:
a) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
•
návrhy na zmeny stanov
•
návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania
•
návrhy na vydanie dlhopisov
•
návrhy na poverenie zvýši základné imanie predstavenstvom
•
riadnu individuálnu, mimoriadnu individuálnu ú tovnú závierku, návrh na rozdelenie
zisku alebo úhradu strát vrátane ur enia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a
tantiém
•
návrh na zrušenie spolo nosti,
•
návrh na schválenie a odvolanie audítora
b) predkladá valnému zhromaždeniu ako sú as výro nej správy správu o podnikate skej innosti
spolo nosti a stave jej majetku:
c) informuje valné zhromaždenie:
•
podnikate skom pláne bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady.
Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpe i zachovanie obchodného
tajomstva a zamedzi úniku informácií a skuto ností, ktorých prezradením by mohla spolo nosti
vzniknú škoda.
d) predkladá dozornej rade:
•
materiály uvedené v l. XI bod 9
•
informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spolo nosti na budúce obdobie
ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spolo nosti
najmenej raz do roka
e) informuje dozornú radu:
•
bezodkladne o všetkých skuto nostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvni vývoj
podnikate skej innosti a stav majetku spolo nosti, najmä jej likviditu
•
zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom spolo nosti v
prípade, ak predstavenstvo zistí, že strata spolo nosti presiahla hodnotu 1/3
základného imania alebo to možno predpoklada
•
písomnú správu o stave podnikate skej innosti a o majetku spolo nosti v porovnaní s
predpokladaným vývojom na žiados dozornej rady
f) Predstavenstvo schva uje:
•
pravidlá tvorby a použitia fondov tvorených spolo nos ou,
•
prevody vlastníctva k nehnute nému majetku, za aženie nehnute ností a prenájom na
dobu dlhšiu ako dva roky,
•
schva uje získanie a scudzenie majetkových ú astí vrátane majetkových vkladov
alebo ich zvýšenia do obchodných spolo ností, družstiev a iných spolo ností,
•
schva uje významné finan né transakcie spolo nosti vymedzené v Štatúte
predstavenstva
•
návrh ceny a iné návrhy v konaní o cenovej regulácii pred Úradom na reguláciu
sie ových odvetví a Regula nou radou pod a osobitného zákona a o odvolaní
v konaní cenovej regulácii
innos predstavenstva spolo nosti v roku 2018
Predstavenstvo spolo nosti v roku 2018 na svojich rokovaniach prerokovávalo informácie týkajúce
sa dosahovaných hospodárskych výsledkov spolo nosti, informácie o hospodárskych výsledkoch
dcérskych spolo nosti, informácie o plnení plánu predaja, schva ovalo predaj a prenájom
nehnute ností, investi né akcie, schválilo podnikate ský plán spolo nosti, organiza né zabezpe enie
riadneho valného zhromaždenia, kontrolovalo prijaté uznesenia.
DOZORNÁ RADA
PERSONÁLNE ZLOŽENIE DOZORNEJ RADY
Ing. Jozef Šnego , predseda dozornej rady
Ing. Eva Michalidesová, len dozornej rady do 12.6.2018
JUDr. Valéria Nídelová, len dozornej rady od 13.6.2018
p. Miroslav Pavlík, len dozornej rady volený zamestnancami spolo nosti
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1. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskuto ovanie podnikate skej
innosti spolo nosti.
2. Dozorná rada má troch lenov.
3. lenom dozornej rady môže by len fyzická osoba. len dozornej rady nesmie by zárove lenom
predstavenstva, prokuristom, osobou oprávnenou pod a zápisu v obchodnom registri kona v mene
spolo nosti.
4. Dve tretiny lenov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie nadpolovi nou vä šinou
hlasov prítomných akcionárov. Jednu tretinu volia a odvolávajú zamestnanci spolo nosti, ak má
spolo nos v ase vo by viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere. Pri vo be lenov
dozornej rady volených valným zhromaždením je možné hlasova aj o viacerých kandidátoch
sú asne, ich po et ale v takom prípade nesmie by vyšší, ako je po et vo ných miest v dozornej
rade. Poradie, v ktorom sa bude o jednotlivých návrhoch hlasova , ur uje predseda valného
zhromaždenia. Pokia po zvolení niektorého kandidáta za lena dozornej rady už budú všetky
funkcie lenov dozornej rady obsadené, nebude sa o prípadných alších návrhoch hlasova .
Ustanovenie § 200 ods. 2 Obchodného zákonníka sa nepoužije.
5. Funk né obdobie lenov dozornej rady je tri roky, kon í sa však až vo bou nových lenov dozornej
rady.
6. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú lenovia dozornej rady, pri om dotknutá osoba
nehlasuje.
len dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpi , je však povinný túto skuto nos oznámi
dozornej rade. Výkon jeho funkcie kon í d om, ktorý ur í dozorná rada.
Ak sa len dozornej rady vzdá funkcie lena dozornej rady na zasadnutí valného zhromaždenia, je
vzdanie sa ú inné okamžite.
7. Ak by sa odstúpením lenov dozornej rady volených valným zhromaždením znížil po et lenov pod
polovicu, môže dozorná rada vymenova náhradných lenov do najbližšieho zasadnutia valného
zhromaždenia.
8. Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej raz za kalendárny štvr rok. Pre rokovanie dozornej
rady a spôsob jej rozhodovania platia ustanovenia l. X, bod 8, 10 a 11 primerane.
9. Dozorná rada posudzuje:
a) návrh predstavenstva na zrušenie spolo nosti,
b) návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora spolo nosti.
c) pravidlá tvorby a použitia fondov tvorených spolo nos ou
d) podnikate ský plán bežného roka,
e) návrh plánu rozdelenia zisku, ktorý obsahuje najmä:
•
odvod daní,
•
prídel do rezervného fondu,
•
prídely do ostatných fondov tvorených spolo nos ou,
•
ostatné použitie zisku,
•
použitie prostriedkov nerozdeleného zisku.
10. Dozorná rada schva uje na návrh predstavenstva štatút predstavenstva, ktorý ur í najmä rozdelenie
právomocí a zodpovedností lenov predstavenstva, vymedzenie významných finan ných a
obchodných transakcií spolo nosti podliehajúcich schváleniu dozornou radou, delegovanie
právomocí na nižšie riadiace zložky, ude ovanie prokúry,
11. Dozorná rada ude uje predchádzajúci súhlas v prípadoch ak spolo nos poskytuje úver, pôži ku,
prevádza alebo poskytuje do užívania majetok spolo nosti alebo zabezpe uje záväzok lenovi
predstavenstva, prokuristovi alebo inej osobe, ktorá je oprávnená kona za spolo nos a osobám
im blízkym alebo osobám, ktoré konajú na ich ú et za podmienok obvyklých v bežnom
obchodnom styku. Dozorná rada ude uje predchádzajúci súhlas s uzatvorením zmluvy o poistení
zodpovednosti za škodu spôsobenú lenom predstavenstva pri výkone funkcie lena
predstavenstva.
12. Dozorná rada schva uje zmluvy o výkone funkcie lena predstavenstva.
13. Dozorná rada schva uje pravidlá odme ovania lenov orgánov spolo nosti.
14. Dozorná rada odporú a predstavenstvu schválenie alebo odvolanie audítora.
15. Dozorná rada vykonáva innosti výboru pre audit.
16. Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spolo nosti, a na valnom
zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia. Pre spôsob zvolávania valného zhromaždenia platia
primerane ust. § 184 Obchodného zákonníka a ust. l. VII, bod 11 stanov.
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17. lenovia dozornej rady sa zú ast ujú na valnom zhromaždení a sú povinní oboznámi valné
zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej innosti.
18. Rozdielny názor lenov dozornej rady zvolených zamestnancami spolo nosti a stanovisko
menšiny lenov dozornej rady , ak títo o to požiadajú, sa oznámi valnému zhromaždeniu spolu so
závermi ostatných lenov dozornej rady.
19. lenovia dozornej rady sú oprávnení nahliada do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa
innosti spolo nosti a kontrolujú, i ú tovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skuto nos ou a
i sa podnikate ská innos spolo nosti uskuto uje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a
pokynmi valného zhromaždenia. Pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a
odporú ania týkajúce sa najmä :
1. plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
2. dodržiavania stanov spolo nosti a právnych predpisov v innosti spolo nosti,
3. hospodárskej a finan nej innosti spolo nosti, ú tovníctva, dokladov, ú tov, stavu majetku
spolo nosti, jej záväzkov a poh adávok.
20. Dozorná rada preskúmava riadnu individuálnu, mimoriadnu individuálnu ú tovnú závierku a
návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému
zhromaždeniu.
21. Na lenov dozornej rady sa vz ahuje zákaz konkurencie v rozsahu ustanovenom v ust. § 196
Obchodného zákonníka.
22. Dozorná rada rozhoduje vä šinou hlasov všetkých svojich lenov. O zasadaní dozornej rady sa
vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny
lenov dozornej rady, ak títo o to požiadajú; vždy sa uvedie rozdielny názor lenov dozornej rady
zvolených zamestnancami spolo nosti.
23. Akcionár má právo nazera do zápisníc z rokovania dozornej rady; o takto získaných
informáciách je povinný zachováva ml anlivos .
24. Spolo nos môže s lenom dozornej rady, ktorý je zamestnancom spolo nosti, skon i pracovný
pomer výpove ou, alebo zníži mu platové zaradenie v ase jeho funk ného obdobia a v dobe
jedného roku po skon ení lenstva v dozornej rade len s predchádzajúcim súhlasom
nadpolovi nej vä šiny ostatných lenov dozornej rady.
25. Náklady spojené s výkonom innosti dozornej rady uhrádza spolo nos .
26. lenom dozornej rady patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške ur enej valným
zhromaždením ako aj mesa ná odmena, ktorej výška je ur ená v pravidlách odme ovania
orgánov spolo nosti.
innos dozornej rady spolo nosti v roku 2018
Dozorná rada spolo nosti v roku 2018 na svojich rokovaniach prerokovávalo informácie týkajúce
sa dosahovaných hospodárskych výsledkov spolo nosti, informácie o hospodárskych výsledkoch
dcérskych spolo nosti, informácie o plnení plánu predaja, predkladala odporú ania Predstavenstvu
a.s. na schválenie predaja a prenájmu nehnute ností, odporú ala schváli investi né akcie, odporu ila
schváli podnikate ský plán spolo nosti, podie ala sa organiza nom zabezpe ení riadneho valného
zhromaždenia, kontrolovala prijaté uznesenia.
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§ 20,odst. 7 zákona o ú tovníctve
a) Údaje o štruktúre základného imania vrátane cenných papierov ktoré neboli prijaté
na obchodovanie na regulovanom trhu
ZÁKLADNÉ IMANIE:
1. Základné imanie spolo nosti je 16 650 733, 64878 €.
2. Základné imanie spolo nosti ku d u jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladate a uvedeným
v zakladate skej listine.
1. Základné imanie je rozdelené na 501 620 (slovom pä stojedenšes stodvadsa ) akcií na doru ite a,
pri om menovitá hodnota jednej akcie na doru ite a je 33,193919 €.
4. Akcia predstavuje práva akcionára ako spolo níka podie a sa pod a zákona a stanov spolo nosti
na jej riadení, zisku a na likvida nom zostatku po zrušení spolo nosti s likvidáciou, ktoré sú
spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.
5. S akciou na doru ite a je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu.
CENNÉ PAPIERE - AKCIE SPOLO NOSTI:
Akcie spolo nosti majú dematerializovanú podobu a sú vedené ako zaknihované cenné
papiere v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov.
Všetky akcie vydané spolo nos ou boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
v Slovenskej republike.
Akcie sú prevodite né v súlade s právnymi predpismi a práva s nimi spojené prechádzajú na
nadobúdate a d om registrácie ich prevodu v zákonom ustanovenej evidencii cenných
papierov.
Valné zhromaždenie môže rozhodnú o vydaní viac druhov akcií, ktoré sa navzájom budú
odlišova názvom a obsahom práv s nimi spojených (hlasovacie právo, výška podielu na zisku
a likvida nom zostatku), pri om akcie toho istého druhu nemusia ma rovnakú menovitú
hodnotu.
Podmienky emisie každého druhu akcií ur í valné zhromaždenie.
Sú et menovitých hodnôt všetkých druhov akcií vydaných spolo nos ou musí zodpoveda
výške základného imania.
V prípade, že spolo nos vydá akcie na meno, zabezpe í spolo nos vedenie zoznamu
akcionárov spolo nosti pod a platnej právnej úpravy.

b) Údaje o obmedzení prevodite nosti cenných papierov.
Prevodite nos cenných papierov nie je obmedzená.

c ) Údaje o kvalifikovanej ú asti na základnom imaní
Na základnom imaní CHEMOLAK a.s. majú kvalifikovanú ú as nasledovní akcionári:
Prvá strategická, a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, po et akcií 329 811 ks; 65,75 % podiel
na základnom imaní
Helston Investments a.s., Konviktská 291/24, Staré M sto, 110 00 Praha 1, po et akcií 91 029 akcií;
18,15 % podiel na základnom imaní
Ostatní minoritní akcionári: po et akcií 80 780 ks; 16,10 % podiel na základnom imaní

g) Údaje o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie lenov jej štatutárneho
orgánu
a zmenu stanov.
Vymenovanie a odvolanie lenov štatutárneho orgánu:
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spolo nosti, ktorý riadi innos spolo nosti a koná v jej mene.
Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spolo nosti, pokia nie sú Obchodným
zákonníkom alebo stanovami spolo nosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo
dozornej rady. lenovia predstavenstva, ktorí konajú v mene spolo nosti a spôsob, ktorým tak robia,
sa zapisujú do obchodného registra.
Predstavenstvo spolo nosti má 3 lenov.
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lenov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie zárove ur í
predsedu a podpredsedu predstavenstva. Funk né obdobie lenov predstavenstva je 5 rokov, s
výnimkou pod a bodov 4 a 5 lánku X. stanov spolo nosti.
Predstavenstvo, ktorého po et lenov zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže
vymenova náhradných lenov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia. Nasledujúce valné
zhromaždenie náhradných lenov predstavenstva potvrdí, alebo zvolí nových lenov.
len predstavenstva sa môže vzda funkcie lena predstavenstva. Je povinný písomne túto skuto nos
oznámi predstavenstvu. Výkon jeho funkcie kon í d om, ktorý ur í predstavenstvo. Ak sa len
predstavenstva vzdá funkcie lena predstavenstva na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa
ú inné okamžite.
Ak spolo nosti hrozí vznik škody, je len orgánu spolo nosti, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný
alebo inak sa skon il výkon jeho funkcie, povinný upozorni spolo nos , aké opatrenia treba urobi na
jej odvrátenie.
Zmena stanov:
O zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou vä šinou hlasov prítomných
akcionárov, ak zákon alebo tieto stanovy neustanovujú inak, a musí sa o tom vyhotovi notárska
zápisnica.
V prípade zmeny stanov musí pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia, resp. oznámenie o
konaní valného zhromaždenia musí obsahova aspo podstatu navrhovaných zmien.
Návrh zmien stanov musí by akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle spolo nosti v lehote 30
dní pred konaním valného zhromaždenia.
Predstavenstvo je povinné zapracova zmeny stanov schválené valným zhromaždením do úplného
znenia stanov a bez zbyto ného odkladu poda návrh na zápis úplného znenia stanov do zbierky listín.
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Súvaha-aktíva - v plnom rozsahu (v celých eurách)
Za obdobie od do:
01.01.2018 - 31.12.2018
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:
1.1.2017 - 31.12.2017

CHEMOLAK,a.s.SMOLENICE
31411851

Názov ú tovnej jednotky:
I O:

Ozna .

STRANA AKTÍV

íslo
riadku

Bežné ú tovné obdobie
Brutto

Spolu majetok

01

A.

Neobežný majetok

02

A.I.

Dlhodobý nehmotný majetok sú et

03

A. I. 1.

Aktivované náklady na vývoj

04

2.

Softvér

05

3.

Ocenite né práva

06

4.

Goodwill

07

5.

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

08

6.

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

09

7.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

10

A.II.

Dlhodobý hmotný majetok sú et

11

A.II.1.

Pozemky

12

2.

Stavby

13

3.

Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí

14

4.

Pestovate ské celky trvalých porastov

15

5.

Základné stádo a ažné zvieratá

16

6.

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

17

7.

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

18

8.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

19

9.

Opravná položka k nadobudnutému majetku

20

A.III.

Dlhodobý finan ný majetok sú et

21

A.III.1.

Podielové cenné papiere a podiely v prepojených ú tovných jednotkách

22
23

3.

Podielové cenné papiere a podiely s podielovou ú as ou okrem v
prepojených ú tovných jednotkách
Ostatné realizovate né cenné papiere a podiely

4.

Pôži ky prepojeným ú tovným jednotkám

25

5.

Pôži ky v rámci podielovej ú asti okrem prepojeným ú tovným jednotkám

26

6.

Ostatné pôži ky

27

7.

Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finan ný majetok

28

8.

29

9.

Pôži ky a ostatný dlhodobý finan ný majetok so zostatkovou dobou
splatnosti najviac jeden rok
Ú ty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

10.

Obstarávaný dlhodobý finan ný majetok

31

11.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finan ný majetok

32

B.

Obežný majetok

33

B.I.

Zásoby sú et

34

2.

24

30

Korekcia
80 641 796
48 371 618
64 962 819
47 910 958
9 056 897
6 668 071
5 627 953
5 037 005
1 913 358
1 591 873
37 914
37 914
0
0
1 279
1 279
1 476 393
0
0
0
45 473 033
35 295 979
1 097 021
18 181 080
12 628 024
25 597 461
22 667 955
0
0
0
0
3 552
0
593 919
0
0
0
0
0
10 432 889
5 946 908
9 864 909
5 829 394
560 000
117 514
7 980
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 583 505
460 660
7 215 451

Netto

Bezprostredne
predchádzajúce ú tovné
obdobie

Netto
32 270 178

33 440 952

17 051 861

17 374 723

2 388 826

1 715 773

590 948

863 309

321 485

280 638

0

0

0

0

0

0

1 476 393

571 826

0

0

10 177 054

11 101 271

1 097 021

902 386

5 553 056

6 173 916

2 929 506

3 304 907

0

0

0

0

3 552

3 552

593 919

716 510

0

0

0

0

4 485 981

4 557 679

4 035 515

4 107 213

442 486

442 486

7 980

7 980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 122 845

15 959 186

7 215 451

7 789 309

Materiál

35

0
3 529 187

2.

Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby

36

402 845

3.

Výrobky

37

2 065 388

4.

Zvieratá

38

0

5.

Tovar

39

6.

Poskytnuté preddavky na zásoby

40

B.II.

Dlhodobé poh adávky sú et

41

B.II.1.

Poh adávky z obchodného styku sú et

42

1.a.

Poh adávky z obchodného styku vo i prepojeným ú tovným jednotkám

43

1.b.

Poh adávky z obchodného styku v rámci podielovej ú asti okrem
poh adávok vo i prepojeným ú tovným jednotkám
Ostatné poh adávky z obchodného styku

44

1 218 031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 072 626
460 660
6 932 792
460 660
2 144 709
0
0
0
4 788 083
460 660
0
0
1 125 237
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 597
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
295 428
0
18 754

B.I.1.

1.c.
2.

istá hodnota zákazky

45
46

3.

Ostatné poh adávky vo i prepojeným ú tovným jednotkám

47

4.

48

5.

Ostatné poh adávky v rámci podielovej ú asti okrem poh adávok vo i
prepojeným ú tovným jednotkám
Poh adávky vo i spolo níkom, lenom a združeniu

6.

Poh adávky z derivátových operácií

50

7.

Iné poh adávky

51

8.

Odložená da ová poh adávka

52

B.III.

Krátkodobé poh adávky sú et

53

B.III.1.

Poh adávky z obchodného styku sú et

54

1.a.

Poh adávky z obchodného styku vo i prepojeným ú tovným jednotkám

55

1.b.

Poh adávky z obchodného styku v rámci podielovej ú asti okrem
poh adávok vo i prepojeným ú tovným jednotkám
Ostatné poh adávky z obchodného styku

56

1.c.
2.

istá hodnota zákazky

49

57
58

3.

Ostatné poh adávky vo i prepojeným ú tovným jednotkám

59

4.

60

5.

Ostatné poh adávky v rámci podielovej ú asti okrem poh adávok vo i
prepojeným ú tovným jednotkám
Poh adávky vo i spolo níkom, lenom a združeniu

6.

Sociálne poistenie

62

7.

Da ové poh adávky a dotácie

63

8.

Poh adávky z derivátových operácií

64

9.

Iné poh adávky

65

Krátkodobý finan ný majetok sú et

66

B.IV.

B.IV.1. Krátkodobý finan ný majetok v prepojených ú tovných jednotkách
2.

61

67
68

3.

Krátkodobý finan ný majetok bez krátkodobého finan ného majetku v
prepojených ú tovných jednotkách
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

4.

Obstarávaný krátkodobý finan ný majetok

70

B.V.

Finan né ú ty

71

B.V.1.

Peniaze

72

Ú ty v bankách

73

2.
C.

asové rozlíšenie sú et

69

74

276 674
0
95 472

7 215 451

7 789 309

3 529 187

3 779 732

402 845

542 615

2 065 388

2 111 205

0

0

1 218 031

1 355 757

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 611 966

8 025 648

6 472 132

6 578 961

2 144 709

2 306 766

0

0

4 327 423

4 272 195

0

0

1 125 237

1 079 643

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 597

367 044

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

295 428

144 229

18 754

17 976

276 674

126 253

95 472

107 043

Náklady budúcich období dlhodobé

75

2.

Náklady budúcich období krátkodobé

76

3.

Príjmy budúcich období dlhodobé

77

4.

Príjmy budúcich období krátkodobé

78

C. 1.

0
0
0
60 937

34 535
0

95 472

107 043

0

0

60 937

72 508

0

0

34 535

34 535

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

01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017

Za obdobie od do:
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:

CHEMOLAK,a.s.SMOLENICE
31411851

Názov ú tovnej jednotky:
I O:

Ozna .

A.
A.I.
A.I. 1.
2.
3.
A.II.
A.III.
A.IV.
A.IV.1.
2.
A.V.
A.V.1.
2.
A.VI.
A.VI.1.
2.
3.
A.VII.
A.VII.1.
2.
A.VIII.
B.
B.I.
B.I.1.

STRANA PASÍV
Spolu vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Základné imanie sú et
Základné imanie
Zmena základného imania
Poh adávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonné rezervné fondy
Zákonný rezervný fond a nedelite ný fond
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
Ostatné fondy zo zisku
Štatutárne fondy
Ostatné fondy
Oce ovacie rozdiely z precenenia sú et
Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú astín
Oce ovacie rozdiely z precenenia pri zlú ení, splynutí a rozdelení
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie po zdanení
Záväzky
Dlhodobé záväzky sú et
Dlhodobé záväzky z obchodného styku sú et

1.a. Záväzky z obchodného styku vo i prepojeným ú tovným jednotkám
1.b.
1.c.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
B.II.
B.II.1.
2.
B.III.
B.IV.
B.IV.1.

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej ú asti okrem záväzkov
vo i prepojeným ú tovným jednotkám
Ostatné záväzky z obchodného styku
istá hodnota zákazky
Ostatné záväzky vo i prepojeným ú tovným jednotkám
Ostatné záväzky v rámci podielovej ú asti okrem záväzkov vo i
prepojeným ú tovným jednotkám
Ostatné dlhodobé záväzky
Dlhodobé prijaté preddavky
Dlhodobé zmenky na úhradu
Vydané dlhopisy
Záväzky zo sociálneho fondu
Iné dlhodobé záväzky
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
Odložený da ový záväzok
Dlhodobé rezervy
Zákonné rezervy
Ostatné rezervy
Dlhodobé bankové úvery
Krátkodobé záväzky sú et
Záväzky z obchodného styku sú et

1.a. Záväzky z obchodného styku vo i prepojeným ú tovným jednotkám
1.b.
1.c.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B.V.
B.V.1.

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej ú asti okrem záväzkov
vo i prepojeným ú tovným jednotkám
Ostatné záväzky z obchodného styku
istá hodnota zákazky
Ostatné záväzky vo i prepojeným ú tovným jednotkám
Ostatné záväzky v rámci podielovej ú asti okrem záväzkov vo i
prepojeným ú tovným jednotkám
Záväzky vo i spolo níkom a združeniu
Záväzky vo i zamestnancom
Záväzky zo sociálneho poistenia
Da ové záväzky a dotácie
Záväzky z derivátových operácií
Iné záväzky
Krátkodobé rezervy
Zákonné rezervy

íslo
riadku

Bežné ú tovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce ú tovné
obdobie
33 440 952
18 454 098
16 650 734
16 650 734
0
0
0
43 141
1 492 113
1 492 113
0
0
0
0
-3 232 973
-3 157 968
-75 005
0
3 930 891
3 930 891
0
-429 808
14 530 699
1 052 204
0

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

32 270 178
17 517 319
16 650 734
16 650 734
0
0
0
43 141
1 492 113
1 492 113
0
0
0
0
-3 304 671
-3 229 666
-75 005
0
3 501 083
3 930 891
-429 808
-865 081
14 371 500
875 170
0

104

0

0

105

0

0

106
107
108

0
0
0

0
0
0

109

0

0

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

0
0
0
0
8 659
0
0
866 511
56 264
0
56 264
245 391
3 627 259
3 121 028

0
0
0
0
6 186
20 689
0
1 025 329
57 674
0
57 674
268 872
3 639 011
3 154 801

124

27 195

17 800

125

0

0

126
127
128

3 093 833
0
0

3 137 001
0
0

129

0

0

130
131
132
133
134
135
136
137

94 561
198 845
181 116
11 018
0
20 691
84 399
0

95 885
198 671
166 400
3 705
0
19 549
91 458
0

B.VI.
B.VII.
C.
C. 1.
2.
3.
4.

2. Ostatné rezervy
Bežné bankové úvery
Krátkodobé finan né výpomoci
asové rozlíšenie sú et
Výdavky budúcich období dlhodobé
Výdavky budúcich období krátkodobé
Výnosy budúcich období dlhodobé
Výnosy budúcich období krátkodobé

138
139
140
141
142
143
144
145

84 399
9 483 017
0
381 359
0
787
307 061
73 511

91 458
9 421 480
0
456 155
0
1 249
366 298
88 608

Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu (v celých eurách)
Za obdobie od do:
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:
Názov ú tovnej jednotky:
I O:

01.01.2018 -31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
CHEMOLAK,a.s.SMOLENICE
31411851
Skuto nos

Ozna .

Text

*
**
I.
II.
III.
IV.
V.

istý obrat
Výnosy z hospodárskej innosti spolu sú et
Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja vlastných výrobkov
Tržby z predaja služieb
Zmeny stavu vnútroorganiza ných zásob
Aktivácia
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu
Ostatné výnosy z hospodárskej innosti
Náklady na hospodársku innos spolu
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovate ných dodávok
Opravné položky k zásobam
Služby
Osobné náklady
Mzdové náklady
Odmeny lenom orgánov spolo nosti a družstva
Náklady na sociálne poistenie
Sociálne náklady
Dane a poplatky
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému
hmotného majetku

VI.
VII.
**
A.
B.
C.
D.
E.
E.1.
2.
3.
4.
F.
G.
G.1.
2.
H.
I.
J.
***
*
**
VIII.
IX.
IX.1.
2.
3.
X.
X.1.
2.
3.
XI.
XI.1.
2.
XII.
XIII.
XIV.
**
K.
L.
M.
N.
N.1.
2.
O.
P.
Q.
***
****
R.
R.1.
2.
S.
***

Odpisy k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému hmotného majetku
Opravné položky k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému hmotného
majetku
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materialu
Opravné položky k poh adávkam
Ostatné náklady na hospodársku innos
Výsledok hospodárenia z hospodárskej innosti
Pridaná hodnota
Výnosy z finan nej innosti spolu
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
Výnosy z dlhodobého finan ného majetku sú et
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených ú tovných jednotiek
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej ú asti okrem výnosov
prepojených ú tovných jednotiek
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
Výnosy z krátkodobého finan ného majetku sú et
Výnosy z krátkodobého finan ného majetku od prepojených ú tovných jednotiek
Výnosy z krátkodobého finan ného majetku v podielovej ú asti okrem výnosov
prepojených ú tovných jednotiek
Ostatné výnosy z krátkodobého finan ného majetku
Výnosové úroky
Výnosové úroky od prepojených ú tovných jednotiek
Ostatné výnosové úroky
Kurzové zisky
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
Ostatné výnosy z finan nej innosti
Náklady na finan nú innos spolu
Predané cenné papiere a podiely
Náklady na krátkodobý finan ný majetok
Opravné položky k finan nému majetku
Nákladové úroky
Nákladové úroky pre prepojené ú tovné jednotky
Ostatné nákladové úroky
Kurzové straty
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
Ostatné náklady na finan nú innos
Výsledok hospodárenia z finan nej innosti
Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie pred zdanením
Da z príjmov
Da z príjmov splatná
Da z príjmov odložená
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spolo níkom
Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie po zdanení

íslo
riadku

bežné ú tovné obdobie

bezprostredne
predchádzajúce
ú tovné obdobie
27 489 827
33 295 765
8 214 974
18 491 171
783 682
228 921
4 868 930

bezprostredne
nasledujúce ú tovné
obdobie (predpoklad)

01
02
03
04
05
06
07

27 854 650
34 132 141
8 604 596
18 591 749
658 306
-202 786
5 289 425

29 367 085
34 507 754
7 910 000
20 543 454
600 800
0
4 885 000

08

1 099 471

617 355

485 500

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

91 380
34 956 077
5 488 483
18 636 286
0
3 384 494
4 742 147
3 305 371
68 966
1 271 301
96 509
139 540

90 732
33 636 189
5 387 307
18 589 663
0
3 172 912
4 675 405
3 255 925
68 966
1 250 296
100 218
140 165

83 000
34 198 252
5 065 000
19 393 270
0
3 270 466
4 591 566
3 165 000
68 966
1 135 000
222 600
127 700

21

1 330 536

1 361 375

1 300 000

22

1 330 536

1 361 375

1 300 000

23

0

0

0

24
25
26
27
28
29
30
31
32

1 100 869
438
133 284
-823 936
5 432 027
131 301
0
0
0

279 281
-385 961
416 042
-340 424
5 437 796
167 642
0
0
0

330 000
0
120 250
309 502
6 210 518
75 000
0
0
0

33

0

0

0

34
35

0
0

0
0

0
0

36

0

0

0

37

0

0

0

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

0
75 607
75 607
0
55 694
0
0
331 255
0
0
0
184 092
0
184 092
81 030
0
66 133
-199 954
-1 023 890
-158 809
9
-158 818
0
-865 081

0
44 565
44 565
0
123 077
0
0
251 294
0
0
0
165 101
0
165 101
22 743
0
63 450
-83 652
-424 076
5 732
2 892
2 840
0
-429 808

0
75 000
75 000
0
0
0
0
281 200
0
0
0
215 000
0
215 000
0
0
66 200
-206 200
103 302
0
0
0
0
103 302

Preh ad pe ažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
PREH AD PE AŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
CHEMOLAK,a.s.SMOLENICE
31411851

Za obdobie od do:
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:
Názov ú tovnej jednotky:
I O:

Skuto nos (v EUR)

Bezprostredne
predchádzajúce
ú tovné obdobie

Ozn.

Obsah položky

Z/S
A.1.

Výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred zdanením da ou z príjmov (+/-)
Nepe ažné operácie ovplyv ujúce výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred zdanením da ou z príjmov (sú et A.1.1.
až A.1.13.) (+/-)

-1 023 890

-424 076

1 744 585

1 028 463

A.1.1.
A.1.2.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ú tovaná pri vyradení tohto
majetku do nákladov na bežnú innos , s výnimkou jeho predaja (+)

1 330 536

1 361 375

0

0

A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.1.6.
A.1.7.
A.1.8.
A.1.9.
A.1.10.

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)
Zmena stavu opravných položiek (+/-)
Zmena stavu položiek asového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)
Dividendy a iné podiely na zisku ú tované do výnosov (-)
Úroky ú tované do nákladov (+)
Úroky ú tované do výnosov (-)
Kurzový zisk vy íslený k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná
závierka (-)

0
-8 469
-438
-63 225
0
184 092
-75 407

0
10 147
-387 725
-48 783
0
165 101
-44 565

-30

-67 456

Vykazované
obdobie

Pe ažné toky z prevádzkovej innosti

A.1.11. Kurzová strata vy íslená k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná
závierka (+)
A.1.12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za pe ažný ekvivalent (+/-)
A.1.13.
A.2.

A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.2.4.

Ostatné položky nepe ažného charakteru, ktoré ovplyv ujú výsledok hospodárenia z bežnej innosti, s výnimkou tých,
ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe ažných tokov (+/-)
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa ú ely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzií obežným majetkom a
krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú sú as ou pe ažných prostriedkov a pe ažných
ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej innosti (sú et A.2.1. až A.2.4.)
Zmena stavu poh adávok z prevádzkovej innosti (-/+)
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej innosti (+/-)
Zmena stavu zásob (-/+)

64 437

14 196

-648 569

-280 927

961 658

307 100

798 754

132 704

413 682
-188 786
573 858

285 211
501 285
-653 792

Zmena stavu krátkodobého finan ného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je sú as ou pe ažných prostriedkov a
pe ažných ekvivalentov (-/+)

0

0

Pe ažné toky z prevádzkovej innosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne
v iných astiach preh adu pe ažných tokov (+/-). (sú et Z/S + A1+A2)

1 519 449

737 091

A.3.
A.4.

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investi ných inností (+)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finan ných inností (-)

75 407
-184 092

A.5.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investi ných inností (+)

A.6.

Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finan ných inností (-)

A.7.

Výdavky na da z príjmov ú tovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investi ných inností alebo
finan ných inností (-/+)

A.8.
A.9.

Príjmy výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na prevádzkovú innos (+)
Výdavky výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na prevádzkovú innos (-)

Pe ažné toky z prevádzkovej innosti (+/-), (sú et Z/S+A1 až A.6.)

isté pe ažné toky z prevádzkovej innosti (sú et Z/S+A1 až A9)
Pe ažné toky z investi nej innosti

44 565
-165 101

0

0

0

0

1 410 764

616 555

-5 174

-2 892

0
0

0
0

1 405 590

613 663

B.1.
B.2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

B.3.

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných
papierov, ktoré sa považujú za pe ažné ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (-)

B.4.
B.5.

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

B.6.

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov,
ktoré sa považujú za pe ažné ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (+)

0

0

B.7.

Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou inej ú tovnej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného
celku (-)

0

0

-979 536
-791 588

-405 981
-1 299 130
0

0
0
648 569

0
311 400

B.8.

Príjmy zo splácania dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou inej ú tovnej jednotke, ktorá je sú as ou
konsolidovaného celku (+)

B.9.

Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôži iek
poskytnutých ú tovnej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)

0

0

B.10.

Príjmy zo splácania pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôži iek poskytnutých
ú tovnej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)

0

0

0
0

0
0

B.13.

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky
považujú za pe ažné toky z finan nej innosti (-)

0

0

B.14.

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky
považujú za pe ažné toky z finan nej innosti (+)
Výdavky na da z príjmov ú tovnej jednotky, ak je ju možné za leni do investi ných inností (-)
Príjmy výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na investi nú innos (+)
Výdavky výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na investi nú innos (-)
Ostatné príjmy vz ahujúce sa na investi nú innos (+)
Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investi nú innos (-)

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-1 122 555

-1 393 711

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

B.11.
B.12.

B.15.
B.16.
B.17.
B.18.
B.19.
B.
C.1.
C.1.1.
C.1.2.
C.1.3.
C.1.4.
C.1.5.
C.1.6.
C.1.7.
C.1.8.
C.2.

isté pe ažné toky z investi nej

innosti (sú et B. 1. až B. 19.)
Pe ažné toky z finan nej innosti

Pe ažné toky vo vlastnom imaní (sú et C. 1. 1. až C. 1. 8.)
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)
Príjmy z alších vkladov do vlastného imania spolo níkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je ú tovnou jednotkou (+)
Prijaté pe ažné dary (+)
Príjmy z úhrady straty spolo níkmi (+)
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ú tovnou jednotkou (-)
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spolo níkmi ú tovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je ú tovnou
jednotkou (-)
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)
Pe ažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finan nej innosti (sú et C.2.1. až C. 2. 10.)

C.2.3.

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)
Príjmy z úverov, ktoré ú tovnej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli
poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu innosti (+)

C.2.4.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré ú tovnej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou
úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu innosti (-)

C.2.1.
C.2.2.

C.2.8.

Príjmy z prijatých pôži iek (+)
Výdavky na splácanie pôži iek (-)
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)
Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finan nej innosti ú tovnej jednotky,
s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti preh adu pe ažných tokov (+)

C.2.9.

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finan nej
ú tovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti preh adu pe ažných tokov (-)

C.2.5.
C.2.6.
C.2.7.

C.3.
C.4.

innosti

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (-)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (-)

0

0

0

0

-131 836

692 034

0
0

0
0

0

702 613

-112 289

0

0
0
-19 547

0
0
-10 579

0

0

0

0

0

0

0

0

C.5.

Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za
pe ažné toky z investi nej innosti (-)

0

0

C.6.

Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za
pe ažné toky z investi nej innosti (+)

0

0

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

Výdavky na da z príjmov ú tovnej jednotky, ak ich možno za leni do finan ných inností (-)
Príjmy výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na finan nú innos (+)
Výdavky výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na finan nú innos (-)

0
0
0

0
0
0

-131 836
151 199
144 229

692 034
-88 014
232 243

295 428

144 229

64 407

-53 260

295 428

144 229

C.
D.
E.
F.
G.
H.

isté pe ažné toky z finan nej innosti (sú et C. 1. až C. 9.)
isté zvýšenie alebo isté zníženie pe ažných prostriedkov (+/-) (sú et A + B+ C)
Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na za iatku ú tovného obdobia (+/-)
Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia pred
zoh adnením kurzových rozdielov vy íslených ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka
(+/-)
Kurzové
rozdiely vy íslené k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku
ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)
Zostatok pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia,
upravený o kurzové rozdiely vy íslené ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-).

