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CHEMOLAK a.s.

Konsolidovaný výkaz finanč nej pozí cie k 31. decembru 2o2o( v EUR)

Pozn.
MA'ETOK
Neobe¾ ný majetok
Nehmotný majetok
Pozemky, budovy a zariadenia
Aktí va s právom u¾ í vania
Investí cie do spoloč ných a pridru¾ ených podnikov
Investí cie k dispozí cii na predaj
ostatný neobe¾ ný majetok
obe¾ ný majetok
Zásoby
Pohl'adávky z obchodné ho styku a ostatné  aktí va
Pohlhdávky z dane z prí jmu
Pohl'adávky z daní  iných ako daň z prí jmov
Peňa¾ né  prostriedky a peňa¾ né  ekvivalenty
Krátkodobý fi nanč ný majetok
Majetok spolu

617,8r9

Lt2r314

2020

18 399 564
3 264 671

L0 793 537
748 829

3 581 235
7 980
3 312

1 "727 La3
6 879 806
4 239 015

4 933
0

366 807
236 622

30 L26 747

2019

Ĺ7 Ĺ91a77
2949 314

10 903 033
998 439

2329 69t
7 980
3 420

11 076 398
7 L34BB4
3 631 159

0
0

310 355
0

2826A275

1

2
2
3
4
5

6
7
7
I
9
9

vtAsTNÉ  IMANIE A zÁviizlľ
Vlastné  imanle
Základné  imanie
Rezervné  fondy
Fond z prepoč tu cudzí ch mien
Nerozdelené  zisky
Neobe¾ né  závä zky
Bankové  ú very
Dlhodobé  rezervy
odlo¾ ený daňový závä zok
Dlhodobé  závä zky z finanč né ho leasingu
ostatné  neobe¾ né  závä zky
obe¾ né  závä zky
Závä zky z obchodné ho sýku a ostatné  závä zky
Závä zky z dane z prí jmu
Závä zky z daní  iných ako daň z prffmov
Bankové  kontokorentné  ú č ty a ú very
Krátkodobé  závä zý z finanč né ho leasingu
Krátkodobé  rezervy
Závä zky spolu
Vlastné  imanie a závä zky spolu

1o
10

10
10
10

tĹl2,L3,L4,15
11

Ĺ2
13

L4
15

7'6IĹ7'L8|Ĺ9'2o
16
t7
L7
18
19

20

6742955
16 63s 343

725 844
-166 893

-10 451 339
5 456 614
3 607 251

126 024
711 983
748 829
262527

Ĺ7 9z7 L78
12225 622

0
0

5 701 556
0
0

233a3792

9 477 694
16 63s 343

957 L2B
-4I Ĺ47

-8 073 630
2 419 948

609 058
55 069

456 843
998 439
300 539

16 370 633
7 930 B3B

0
9t 732

I 3,14 980
0

3 083
18 790 581

Ĺ26 747 28 275



CHEMOLAK a. s.

Konsolidovaný výkaz komplexné ho výsledku k 31.12.2o2o

Výnosy

Tr¾ by z predaja ýrobkov, tovaru a slu¾ ieb
Zmeny stavu zásob ýrobkov a nedokonč enej ýroby
Aktivované  vlastné  ýkony

Náklady

Spotrebovaný materiál, suroviny,energie a náklady na predaný tovar
Slu¾ by

osobné  náklady

odpĺ sy
ostatné  prevádzkové  náklady

Zisk / strata pred zdanení m a finanč nými operáciami

Úroky

ostatné  finanč né  ýnoýnáklady
Zisk pridru¾ enej spoloč nosti

Zisk / strata pľ ed zdanení m

Daň z prí jmu

č lsty zisk / strata za obdobie

ostatné  komplexné  výsledky

Celkový komplexný zisk/strata za rok po zdanení

Zisk na akciu

Komplexný výsledok na akciu

Pozn. 2020

22 583 831

-78 45L
5 846 349

-18 137 233

-3 242 L75
-s 361 260

-1,409 517

I 134 822

2019

27 474 238
393 347

5 521 590

-22 215 418
-3 6U 373
-5 208 900
-1 300 713

-50 492

2Ĺ
2t
2Ĺ

22
22
22
22
22

23

24
24
25

26

27

2A

I 336 366

-r43 729
-196 847

-1 259 178

949 279

-162 863

4 835
-908 023

-263 388

-149 008

-LĹ677I

405 700

Polo¾ kn ktoré  sa následne mô¾ u rektasifikovať  do hospodáľ skeho výsledku
Kurzové  rozdiely z prevodu zahranič ných jednotiek
Č isty zĺ st 7 strata z realizovatel'ných finanč ných aktĺ v
ostatné  komplexné  ýsIedky za obdobie

-114 380

-125 746
-2 503 4s5

-2629 201

-2743 5aĹ

288 929

-78 088
-2 728 LL4

-2 806 202

-2517 273

28 -O,23

-5,47

or58

-5,O2



cHEMolÁK a. s.

Konsolidovan v kaz zmien vo vtas rom imaní  za rok, t<tor sa skonč il 31. decembra 2o2o
(v EUR)

Stav k 1. januáru 2019

Komplexn v sledok za rlč tovné  obdobie
Pridel do rezervneho fondu
zmena stavu kapitálovch fondov
Nakup vlastnych akcií
StaY k 31. decembru 2O19

Stav k 1. januáru 2o2o

Komplexn, v sledok za č tovné  obdobie
Pridel do rezervneho fondu
zmena stavu kapitiálov ch fondov
Nakup vlastnych akcií
Stav k 31. decembru 2020

Stav k 1. januáru 2o18

Komplexnt v sledok za rjč tovné  obdobie
Pridel do rezervneho fondu
zmena stavu kapiľ álov ch fondov
Nakup Vlashych akcií
Stav k 31. decembru 2018

Stav k 1. januáru 2019

Komplexn v sledok za rič tovné  obdobĺ e
Pridel do rezervneho fondu
zmena stavu kapitálov ch fondov
Nakup Vlastnych akcií
stav k 31. deceľ nbru 2o19

lGpitálové  oce ovacie
nezenay nezervy

r.6 63s 343 -4a2967

EUR

36 941

-78 088
110

I 439 985

957 LzA

9s7 Ĺ2a

16 635 343

Základné
imanie

16 635 343

16 635 343

7ákladné
imanie

16 635 343

16 63s 343

EUR

-1 015 015

0
532 048

-482967

-4 2967

EUR

I 373 398

-1 336 457

EUR

-s227 275

724790

-530 935

-5 633 420

-5 634 420

-2 439 185

_25

-8 073 630

Spolu
EUR

ĹĹ766451

-1 211 666
39s

-283

10 554 897

10 554 897

-25Ĺ7 273
110

1 439 960

EUREUR

-41147

-4L147

-L25746

EUR

-s 633 985

-2 439 185

-25

-8 073 195

-8 073 195

-2377 709

EUR

10 5S 897

-25r7 273
110

1 439 960

9 477 694

9 477 694

-2 503 4ss

-237284

6742955

Neľ ozdelen
zisk/stľ ata Spolu

NekontÍ oluj ce
DodaelY

oodielv
EUR

Celkom
EUR

10 554 897

-2s17 273
110

1 439 960

9 477 694

9 477 694

-2 503 455

-231284

6742955

Celkom
EUR

!Ĺ76645Ĺ

-1 211 666
39s

-283

10 554 897

10 554 897

-2 517 273
110

I 439 960

EUR

0

0
0
0
0
o

o

0
0
0
0
o

-23Ĺ2u

725844 -166 893 -10 450 904

lGpitálové  oce ovacie Nerozdelen
nezervy rezerw

Nekontľ oluj ce

EUR

16 635 343

36 941

36 941

-78 088
110

1 439 985

o

0
0
0
0
o

o

0
0
0
0
o16 635 343 9s7 Ĺ2a -4ĹĹ47 I 477 694 9 477 694



CHEMOLAK a.s.

KonsolidovanÝ vÝkaz peňa¾ ných tokov za rok, ktorý sa skonč il k 31. decembru 2020
(v EUR)

Peňa¾ né  toky z hospodárckych č inností
Výsledok hospodárenia z be¾ nej č innosti pred zdanení m daňou z prfimov (+/J
Podiel na zĺ sku pridru¾ ených spoloč ností
odpisy dlhodobé ho nehmotné ho majetku a dlhodobé ho hmotné ho majetku (+)
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/J
Úroky ú č tované  do nákladov (+)
Úroky ú č tované  do ýnosov f)
ostatné  polo¾ ky nepeňa¾ né ho charakteru (+/-)
Zmena stavu pohlhdávok z prevádzkovej č innosti (+/J
Zmena stavu závä zkov z prevádzkovej č innosti (+/'
Zmena stavu zásob (+/-)
Výdavky na daň z prí jmov (+/ -)
Zaplatené  ú roky (+/ -)

Prijaté  ú roky (+/ -)

č isté  peňa¾ né  toky z hospodárskej č innosti

995 791
-r 259 I78
L 409 5r7
-160 329
204 637
-60 908

-3867 184
-612 680

4 Ĺ6Ĺ 957
255 Q77

0
-204 637

60 908

922971

2020

-L 216 940
481 884

-735 056

0
354 769

-249 6L0
105 159

79L 25L
-908 023

1 300 713
1 438 900

222971
-60 108

-3 0227L8
252 478
IB4 623
809 318

0
-22297Ĺ

60 108

846 5'42

2019

-469 209
250 343

-218 866

0
-1 028 503

998 439
-30 064

Peňa¾ né  toky z investič nej č innosti
Výdavky na obstaranie dlhodobé ho nehmotné ho a hmotné ho majetku (-)
P-rĺ mv z predaja dlhodobé ho hmotné ho majetku (+)
č isté  peňa¾ né  toky z investič nej č innosti

Peňa¾ né  toky z finanč ných č inností
Nákup vlastných akcií
Splatenie (-)/ č erpanie (+) ú verov a pô¾ ič iek
Závä zky z finanč né ho lí zingu
Cisté  peňa¾ né  toky z finanč ných č inností

č isté  zvý¹ en|e atebo č isté  zní ¾ enie peňa¾ ných prostriedkov ( +/_)

Stav peňa¾ ných prostriedkov na zač iatku ú č tovné ho obdobia (+/-)

Stav peňa¾ ných prostriedkov a na konci ú č tovné ho obdobia (+/-)

293074 -4A643

310 35s 358 998

603 429 310 355



Poznámky ku konsolidovaným ú č tovným výkazom zostaveným v sú Iade s medzinárodnými
¹ tandardmi pre finanč né  vykazovanie za rok konč iaci 31. decembra 2o2o

2oPozNÁMKY KU KoNsoLIDovANÝM Úč ľ ovľ ÝM VÝKAzoM

zosTAvENÝM v SÚLADE s MEDzINÁnooľ ÝMr ¹ ĺ lľ olRour
PRE FINANč ľ É  vYxnzoVANIE zA RoK KoNč IACI

3l.DECEMBRA 2020

I. v¹ eosecľ É  ú on:e

Tieto konsolidované  finanč né  výkazy za rok konč iaci sa 31. decembra 2O2O zostavil CHEMoLAK, a.s.
(1cHEM.oLAK]), a jeho dcé rske spoloč nosti a pridru¾ ené  spoloč nosti (spolu ,,skupina'') podl'a
Medzinárodných ¹ tandardov pre finanč né  výkazní ctvo (,,IFRS") ŕ ak, ako boli schválä né  na póu¾ ĺ tie v
Európskej' ú nii' Mena.vy.kazovania.-skupiny je euro (EÚR). Tieto konsolidované  finanč né  výrczv ooLi
zostavené  za predpokladu nepretr¾ ité ho poŕ rač ovania.

Konsolidované  fĺ nanč né  výkazy skupiny k 31. decembru 2020 sú  zostavené  v zmysle $ 22 zakonač .43I/2002 o ú č tovní ctve (v znení  neskor¹ í ch predpisov), za ú č tovné  ooJóuie óá'í . januára 2020
do 31.12.2020

opis'hospodárskej č innosti konsotidovanej skupiny spotoč ností  pod názvom cHEMoLAK
' Výroba farieb, lakov,. tmelov, Í erme®e, náté rovýč h lä to't<, le¹ tĺ acich prostriedkov, impregnač nýchprostriedkov, výroba pomocných prostriedkov, elektroforé znych nátbrovýcľ l- lát'ok,

elektroizolač ných lakov, nástrekových hmôt na báze organických spojí v a organických plnidiel
' velkoobchod a maloobchod 

_s farbami, lakmi, tmelmĺ ,-ferme¾ ou,'náterovýňi latŕ ňĺ , le¹ tiacimipľ ostriedkamĺ , impre-gnač nými prostriedkami, pomocnými prostrĺ edkami, elektroforé znymilátkami, elektroizolač nými lakmi, nástrekovými hmotami ' na báze órganĺ ckýlh ipä :ĺ '
a organických plnidĺ el,

' poskytovanie servisných slu¾ ieb sú visiacich s výrobou a dĺ stribú ciou výrobkov spoloč nosti. baliaca č innosť. zahranič noobchodnáč innosť ,. cestná motorová doprava. medzinárodná cestná nákladná doorava. výroba a rozvod tepelnej energie a TÚVo prevádzkovanie vlastnej ¾ eleznič nej vleč ky

Zamestnanci skupiny
Stav zamestnancov k 31. decembru 2020: 252
- z toho vedú ci zamestnanci: 6
Stav zamestnancov k 31. decembru 2019: 252
- z toho vedú ci zamestnanci; 9

1. Neobmedzené  ruč enie
CHEM.OLAK nie je neobmedzene ruč iacim spo|oč ní kom. cHEMol_AK a's. je spoloč ní kom v ¹ iestichspoloč nostĺ ach s ruč ení m obmed1eným, prič om majetkové  podiely na základnom ĺ maní  v týcňĹôspoloč nostiach s-a pohybujú  od 50 o/o do 100 o/o. bo tonsblioaeÁeň ňiä - b"il- zá'ninute okremmaterskej spoloč nosti CHEMoLAK a.s. tri dcé rske spoloč nosti: Chemolak Secent, s'r'o. Smolenice,
CHEMoLAK IMDE, spol' s r.o, Liberec a REALCHEM PMHA s.r.o. a v konsolidač nom poli figurujú  ajspoloč ný podnik IBA cHEMoLAK, s'r.o. Smolenĺ ce a pridru¾ ený podnik BIoENERGo-ŕ oMeEX,s.r.o.
Kolí n.

1. . .. 
Právny dôvod na zostavenie konsolidovanej ú č tovnej závierky

Nále¾ ĺ tosti Zákona o ú č tovní ctve ukladajú  spoloč ností  zostavováť  konsolidovanú  ú č tovnú  závierku
v sú lade s IFRS prijatýmĺ  v rámci EU.

2.' Vyhlásenie o sú lade s predpismi
Táto konsolidovaná ĺ č !-o-v1f_ závieŕ ka je zostavená v sú lade s Medzinárodnými ¹ tandardmi pre
finanč né  výkazní ctvo (IFRS), ktoré  oĹsahujú  ¹ tandardy a interpretácie sc'hvál"ná Radou pre
Medzinárodné  ú č tovné  ¹ ta_ndardy a Komisiou pre interpŕ etáciu ú edzinárodných ¹ tandardov pre
finanč né  vykazovanie kĽoré  boli prijaté  Európskou ú niou (eu;.

1



Poznámky ku konsolidovaným ú č tovným výkazom zostaveným v sú tade s medzinárodnými
¹ tandardmi pre finanč né  vykazovanie za ľ ok konč iaci 31. deä embra 2o2o

3. Vyhlásenie o zhode

Táto konsolidovaná ú č tovná závierka bola pripravená na základe slovenské ho zákona o ú č tovní ctve
v sú lade s Medzinárodnými ¹ tandardami pre finanč né  vykazovanie International Financial Reporting
Standards (d'alej len ,,IFRS") prijaté  Radou pre medzinárodné  ú č tovné  ¹ tandardy IASB (Internatĺ onal
Accounting Standards Board) tak, ako boli schválené  na pou¾ ĺ tie v Európskej ú nil 1o'ale;'len ,,EÚ.,;'

4. Východiská pre zostavenie konsolidovanej ú č tovnej závierky

Konsolidovaná ú č tovná .závierka obsahuje ú č tovné  závierky Spoloč nosti a jej dcé rskych spoloč ností
vyhotovov'ané  ka¾ dý rok k 31. decembru. Úč tovné  závierky dcé rskych spoloč ností  sú  zostavené  za
rovnaké  ú č tovné  obdobie ako ú č tovná závierka materskej spoloč nosti'vyu¾ ivajú c konzistentné  ú č tovné
zásady' Úpravy sú  urobené  len s cielbm zosú ladiť  atetóruä r ióiJi"Inu'ú č roŕ né  pravidlá, ktoré  mô¾ u
existovať '
Vletky zostatky ú č tov, transakcie a nerealizované  zisky z transakcií  medzi spoloč nosť ami v Skupine súeliminované .
Dcé rske spoloč nosti, pĺ ič om ide o tie subjekty, v ktoých má Skupina právomoc kontrolovať  ĺ chč ĺ nnosti, sa konsolĺ dujú  od dátumu prevoáu kontro|y na srú |inu a prestávaiú  sa konsolidovať  od
9í !u',l sĽraty kontroly' .y prí pade stiaty kontroly naá dcé rskou 

'poĹinóiŕ óu,'iuňiĺ u 
Lonsolidovanáú č tovná závierka výsledky za č asť  obdobia, pôč as ktoré no- 'ä lu Skupĺ na kontrolu nad takoutodcé rskou spoloč nosť ou.

Akvizí cie sú  zaú č Ľované  pou¾ ití m nákupnej metódy ú č tovania, ktorá zahŕ ňa priradenie nákladovakvizí cĺ e k reálnej hodnote nadobudnutých aktí v, závä zkov á poamienených závä zkov prevzatých
k dátumu akvizí cie.

5. rnformácie o konsolidovanom cetku

Prilo¾ ená konsolidovaná ú č tovná závierka bola zostavená k 31.decembru 2020 tak, aby bolo mo¾ névykázať  konsolidovanú  majetkovú  sĺ tuáciu a konsolidované  výsledky hospodárenia skupinyspoloč ností . Predmetom konsolidácie boli tieto spoloč nosti:

LAK a.s. ICE

PODIEL
v o/o

DcÉ RsKE SPoLoČ NoSTI OBCH
s

OLAK s Lsr 100,00 %

SmolenSece 100,00 %

HEM r.o. Libe 100,00 o/o

sPoLoČ NÝ PoDNIK oBcHoDNÝ PoĎIEL
SKUPINY v o/o

50,00 yo

PRIDRU®EN É  sPoLoč NosTI oBcHoDNÝ PoDIEL
SKUPINY v o/o

BIOENERGO- KOMPLEX. s.r.o Kolí n 49,9r o/o

Konsolidovanú  ú č tovnú  závierku za skupinu podnikov, ktorej sú č asť ou je aj CHEMoLAKa's' zostavuje práve CHEMOLAK a.s. Smolenice, nakot'ko je 
"o "it'"ľ 'u' k óstatnýmú č tovným jednotkám konsolidač né ho pot'a v pozí cii materske; spoloč nosti.

2



Poznámky ku konsotidovaným ú č tovným výkazom zostaveným v sú lade s medzinárodnými
¹ tandardmi pre finanč né  vykazovanie za rok konč iaci 31. decembra 2o2o

II. PREHĽAD vÝzNAMNÝcH Úč TovNÝcH PosTUPov

Skupina uplatňuje ú č tovné  princí py a postupy ú č tovania v sú lade so zákonom o ú č tovní ctve
a s postupmi ú č tovania pre podnĺ katelbv. Úč tovní ctvo sa vedie v mene EURO'
Uč tovní ctvo sa vedie na základe dodr¾ ania č asovej a vecnej sú vislosti nákladov a výnosov. Za zaklad
sa berú  v¹ etky náklady a výnosy, ktoré  sa vzť ahujú  na ú č tovné  obdobie bez ohl'adu na dátum ich
platenia.
Pri oceňovaní  majetku a závä zkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú  sa za základ v¹ etky
riziká, znehodnotenia a straty, ktoré  sa týkajú  majetku a závä zkov a ktoré  sú  známe ku dňú
zostavenia konsolidovanej ú č tovnej závierky'
Konsolidovaná ú č tovná závierka bola spracovaná za predpokladu nepretr¾ ité ho pokrač ovania
č innosti skupiny.

Odhady vedenia
Zostavenie ú č tovnej závierky v sú lade s IFRS si vy¾ aduje pou¾ itie odhadov a predpokladov, ktoré
ovplyvňujú  vykazované  hodnoty majetku a závä zkov k dátumu zostavenĺ a ú č tovnbj závierí <y akoaj vykazované  hodnoty výnosov a nákladov poč as obdobia, za ktoré  je ú č tóvná závierka
zostavená. Hoci tieto odhady robí  vedenie spoloč nosti a skupiny podl'a svojho najlep¹ ieho poznania
aktuálnych ud_alostí , skutoč né  výsledky sa v koneč nom dôsledku mô¾ u 

-oo 
týintô odhadov lí ¹ iť ,

Najvýznamnej¹ ie odhady sa týkajú  stanovenia doby ¾ ivotnosti dlhodobé ho hmotné ho majetku a
odhadu vymo¾ ĺ telhosti obchodných pohl'adávok.

Základ konsolidácie
Konsol|dovaná ú č tovná závierka obsahuje ú č tovné  závierky spoloč nosti a subjektov, ktoré
kontroluje (dcé rske spoloč nosti)' Skupina č neuour kontrolujé  tie subjekty, v ktoých 'á prJuo
riadiť  finanč nú  a prevádzkovú  politĺ ku subjektu tak, aby z ich č innostĺ  zĺ sĹavátä  ĺ ziŕ Ĺv.
Výsledky dcé rskych spoloč ností , ktoré  SŔupina cí ĺ rĺ 'ĺ buK poč as roka zí skala aleóo predala, sa
zahrnú  do konsolidované ho výkazu ziskov a strát od dátumu obstarania v prí pade obstarania,
resp. do dátumu predaja v prí pade predaja.
Men¹ inové  podiely na vlastnom imaní  konsolidovaných dcé rskych spoloč ností  sa vykazujú  oddelene
od. podielov skupiny na vlastnom imaní ' Men¹ inové  podiely iahŕ ňajú  hodnotu tä 6icn1o podielov
k dátumu vzniku podnikovej kombinácie a podielu men¹ inových vla¹ tní kov na zmeňách ulu¹ Ĺneňo
imania od dátumu kombinácie. Strata pripadajú ca na men¹ inový podiel, ktorá prevy¹ uje hodnotu
men¹ inové ho podielu na vlastnom imaní  dcé rskej spoloč nosti,'sa zú č tuje s'pooielóm skupiny
9kr9m juľ y' ktorá predstavuje závä zné  ruč enĺ e ňen¹ inových podielnikov a mô¾ e predstavovať
dodatoč nú  investí ciu na krytie strát,
Pri oceňovaní  majetku a závä zkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú  sa za základ v¹ etky
rĺ ziká, znehodnotenia a straty, ktoré  sa týkájú  majetku a závä zkorr a ktoré  sú  známe ku dňú
zostavenĺ a ú č tovnej závierky.

Spôsob ocenenia jednottivých poto¾ iek majetku skupiny

a) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vtastnou č innostbu - vlastnými nákladmi alebo
reprodukč nou obstarávacou cenou, ak sú  viastné  náklady vy¹ ¹ ie ako reprodukč ná obstarávacia
cena tohto majetku; vlastné  náklady zahŕ ňajú  priame náklady vynalo¾ ené  na výrobu aĺ ebo inú
č innosť  a nepriame náklady, ktoré  sa vzť ánujĺ  na výrobu alóuo inú  č innost; ;;p;;ď'-kč ;;
obstarávacia cena je-cena, za ktorú  by sa majetok obstara| v č ase, ked'sa o ňoň ú č tlje. Ak s;jednotková cena také hoto majetku pohybuje v intervale od 33 EUR do 2 4O0 EUR, ide 

-o 
orouný

nehmotný investĺ č ný majetok, ktorý sa jednorazovo odpĺ suje do nákladov pri zaraáení . Sú č asť oú
dlhodobé ho nehmotné ho majetku sú  aj aktivované  nákĺ ady na vývoj.

Aktivované  vÝsledkv vývoja
Náklady na vývoj sa po splnení  zákonom stanovených predpokladov aktivujú  do majeĽku
spoloč nosti. Aktĺ vované  náklady na vývoj predst'avujú  výsledky ĺ spásnä  vykonáných
vývojových prác. Náklady vynalo¾ ené  n-a ú yvo: Skupiňa cú eMoú r at<tĺ vuie pri splnení
podmienok:
. Výrobok je jasne defĺ novaný a náklady na jeho vývoj mo¾ no identifikova!. Skupĺ na cHEMOLAK má v ú mysle výrobok vyrábáť  apredávať ,. Skupina cHEMOLAK mô¾ e preukázať  existenciu trhu pre daný výrobok,
' Skupina CHEMOLAK má dostatoč né  zdroje na dokonč enie vývojové ho projektu, jeho predaj

alebo vnú torné  vyu¾ ĺ tie
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. Skupina CHEMOLAK je schopná identifikovať  ako bude nehmotný majetok generovať
pravdepodobné  budú ce ú ¾ itky

Skupina cHEMOLAK vykonala analýzu kapĺ talizovaných nákĺ adov s cielbm odhadnú ť  presnú  vý¹ ku,
ktorá mala byť  zahrnutá do nákladov alebo zaradená do pou®í vania a amortĺ zovaná spoí u so
sú visiacimi výnosmi a plánuje zlep¹ iť  vnú torné  postupy na zabezpeč enie sú ladu s týmito
podmienkami.
Hodnota aktivovaných nákladov nesmie prevý¹ iť  oč akávanú  sumu budú cich ekonomických prí nosov
z výrobku' Skupina CHEMOLAK ú č tuje aktiváciu nákladov na vývoj na ť archu ú č tu obstaranie
nehmotných investí cií a v prospech ú č tu Aktivácia nehmotné ho investič né ho majetku.

b) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kú pou - obstarávacou cenou.
obstarávacia cena je cena, za ktorú  sa majetok obstaral, a ňáuaoy sú visiace s jeho obstaraní m
(prepravné  a clo). Ak sa jednotková cena také hoto majetku pohybuje v intervále od 33 EUR
do 1700 EUR pri hmotnom majetku a v ĺ ntervale od 33 EUŔ do 2'400 eÚR pri nehmotnom majetku,
ide o drobný investič ný majetok, ktorý sa jednorazovo odpisuje do nákladov poč as dvoch rokoý'

c) Dlhodobý finanč ný majetok - obstarávacou cenou; obstarávacia cena predstavuje cenu, za
ktorú  sa majetok obstaral, a náklady sú visiace s jeho obstaraní m (poplatky a proví zie_maklé rom,
poradcom, burzám).
Rozhodujú cu č asť  dlhodobé ho finanč né ho majetku CHEMoLAK a' s' tvoria podiely na
základnom imaní  ovládaných spoloč ností . Na vyJadrenie rizika zní ¾ enia hodnoty dlhodobé ho
finanč né ho majetku vytvoril cHEMOLAK a.s. opravné  polo¾ ky.

odpisový plán dlhodobé ho majetku

odpisy sa ú č tujú  rovnomerne, aby sa odpí sala obstarávacia cena majetku alebo hodnota, v ktorej
bol ocenený (okrem pozemkov a nedokonč ených ĺ nvestí cií ), poč as prLdpokladanej doby ¾ ĺ votnosti
daných aktí v.

Pou¾ í vané  doby ekonomickej ¾ ivotnosti:

Druh majetku

Softvé r
Nehmotné  výs!edky
Budovy a stavby
Stroje a zariadenia
Dopravné  prostriedky
Inventár
Drobný hmotný majetok

4 - 20 rokov
5 rokov
30 - 40 rokov
12 - 15 rokov
4 roky
8 rokov
2 roky

Roč ná odpÍ sová
sadzba
5 o/o - 25,0 o/o

20,0 o/9

2,5 o/o - 3,33 o/o

8,33 o/o - 16,6 o/o

25,0 o/o

L2,5 o/o

50,0 %

Doba.¾ ivotnostĺ  a odpĺ sové  metódy sa preverujú  ka¾ dý rok, aby sa zabezpeč ila konzistentnosťmetódy a doby odpisovania s pŕ edpoŔladaným prí nósom' ekónomických' ú ¾ itkóv z polo®iek
hmotné ho majetku.
Polo¾ ka dlhodobé ho hm.otneho majetku sa odú č tuje pri jeho vyradení , alebo ked' sa z d,al¹ iehopou¾ í vania majetku neoč akávajú  ¾ iadne budú ce ekoňomické  ú ¾ ĺ tký. Zisk alebo strata z odú č tovaniamajetku, stanovená poĺ ovnaní m výnosov s ú .č tovnou hodnotou 

'polo®ky, je vykázáná vo výkazá
zĺ skov a strát V roku, v ktorom sa polo¾ ka odú č tovala.

Finanč ný tí zing _ majetok obstaraný formou finanč né ho lí zingu vykazuje Skupina CHEMoLAK akodlhodobý majetok v objektí vnej hodnote ku dňu obstarä nia 
' 
v sú iade s IAS t7. Prí slu¹ názodpovednosť  nájomcu je zahrnutá v sú vahe ako závä zok z finanč né ho lí zingu' rinaňine nálĺ áJv,

ktoré  predstavujú  rozdiel medzi celkovými závä zkami vyplývajú cimi z lí zingu uä u:"Liĺ unä u hodnotou
nadobudnuté ho majetku sa ú č tujú  do výkazu ziskov a stŕ aŕ  poč as doby trvánia lí zí ngu.

Dlhodobý majetok urč ený na predaj
Dlhodobý majetok a vyradbvané  skupiny aktí v a závä zkov sa klasifikujú  ako urč ené  na predaj, ked,ich ú č tovnú  hodnotu mo¾ no realizovať  skôr predajom ne¾  nepret¾ itým pouiiuanĺ m. Táto
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podmienka sa pova¾ uje za splnenú , len ked'je predaj vysoko pravdepodobný, prič om majetok
(alebo skupina aktí v a závä zkov urč ených na predaj) je k dispozí cii na okam¾ itý predaj V stave,
v akom sa pĺ áve nachádza' Vedenĺ e sa musí  usilovať  o realizáciu predaja, o ktorom by sa malo
predpokladať , ¾ e splní  krité riá na vykázanie skonč ené ho predaja do jedné ho roka od dátumu
takejto klasifikácĺ e.
Dlhodobý majetok (a skupina aktí v a závä zkov urč ených na predaj) urč ený na predaj sa oceňuje
predchádzajú cou ú č tovnou hodnotou majetku alebo reálnou hodnotou mí nus náklady na predái,
podl'a toho, ktorá je ni¾ ¹ ia.

Zní ¾ enie hodnoty hmotné ho a nehmotné ho majetku
Skupina posú dĺ  ku ka¾ dé mu sú vahové mu dňu ú č tovnú  hodnotu hmotné ho a nehmotné ho majetku,
aby urč ila, č ĺ  existujú  náznaky, ¾ e hodnota dané ho majetku sa zní ¾ ila. Vprí padevýskytu taŕ ycntó
náznakov sa vypracuje odhad realizovatelhej hodnoty dané ho majetku,' aby sa urč il rózsah
prí padných strát zo zní ¾ enia jeho hodnoty. Ak realizovatelhú  hoánotu' indí viduálnej polo¾ ky
19mo¾ 1o urč iť , skupina urč í  realizovatelhú  hodnotu jednotky vytvárajú cej peňa¾ né  prôstrĺ edky,
ktorej daný majetok patrí .
Realizovatelhá hodnota sa- rovná reálnej hodnote zní ¾ enej o náklady na predaj alebo pou¾ itelhej
|oqlotg podl'a toho, ktorá je vy¹ ¹ ia' Pri posudzovaní  pou¾ itelhei ŕ rodnoty sď diskontu;e odhaá
budú cich peňa¾ ných tokov na ich sú č asnú  hodnotu pomocou dĺ sŔontnej sadzby pred zä anení m,
ktorá vyjadruje aktuálne trhové  posú denie č asovej hodnoty peňazí  a riziká ¹ pecĺ ricré  pre aáÁý
majetok.
Ak je odhad realizovatelhej hodnoty maje_tku (alebo jednotky vytvárajú cej peňa¾ né  prostriedky)
ni¾ -¹ í .ne¾  jeho ú č tovná hodnota, zní ¾ i sa ú č tovná hodnota oaňenó ma;ótru_6ednotky vytvárajú cg
pe.ňa¾ né  

. 
prostriedky) na jeho realĺ zovatelhú  hodnotu. Strata zo zní ¾ enia ňbonoty 

'sa premĺ etné
pri.amo do výkazu zĺ skov a strát. V takom prí pade sa strata zo zní ¾ enia hodnoty posudzuje ako
zní ¾ enie precenenia.
Ak sa strata zo zní ¾ enia hodn-oty následne zru¹ í , ú č tovná hodnota majetku (jednotky vytvárajú cej
peňa¾ né  pro-striedky) sa zvý¹ i na upravený obnao jeho realizovatá'nei hódnoty,'aló tar,'auýzvý¹ ená ú č tovná hodnota neprevý¹ ila .- ú č tovnú  hodnotu, ktorá by sa" urč ila. 'táoý
sa v.predchádzajú cich rokoch nevykázala ¾ iadna strata zo zni¾ enla hodnoty majetku 1i'eano*ývytvárajú cej peňa¾ né -prostriedky)' Zru¹ enie straty zo zní ¾ enĺ a hodnoty sä  priámo premietne
do výkazu ziskov a strát.

Zásoby
Zásoby sa uvádzajú  v obstarávacej cene. obstarávacia cena zahŕ ňa priamy materĺ ál, prí padné
priame mzdy a sú visiace re¾ ijné  náklady vynalo¾ ené  na to, aby zásoby boli na sú č asnom mieste
a v sú č asnom technickom stave. obstarávacia cena sa vypoč í ta pomocou metódy FIFo (prvý
do skladu, prvý zo skladu). č istá realizač ná hodnota predsiavu;e odhad predajnej Ĺeny znĺ iä nej
o v¹ etky odhadované  náklady na dokonč enie a náklady na markeú ng, predaj a oi¹ tri-oú ciu.

Zásoby obstarané  kú pou: - nakupovaný materiál a nakupovaný tovar sa oceňujú  obstarávacou
cenou; pri ú bytku rovnaké ho druhu zásob sa pou¾ í va metódá FIFol do vedl'aj¹ í ch náLladou Vstupuje
clo, .prepravné  a_ proví zĺ e;.-vedľ aj¹ ie náklady sa rozvrhujú  ako odchýlka poáľ u poJiárú  sú č tu siaŕ u
a prí rastku odchýlky na sú č te stavu a prí rastku zásob

Zás-oby vytvorené  vlastnou č innostbu - nedokonč ená výroba, pototovary a výrobky.
oceňujú  sa ¹ tandardnými cenami, ktoré  sa pribli¾ ujú  sku'toč ným 'nákladoň' pri 'oe¾ n1ión
podmienkach podnikania.

Krátkodobé  pohl'adávky
Pohl'adávky _sa p|i p.rvotnom vykázaní  oceňujú  reálnou hodnotou a následne sa oceňujú
amortizovanými nákladmi zistenými pomocou môtóay efektí vnej ú rokovej sadzby. red, existujeobjektí vny dôkaz o zní ¾ ení  hodnoty aktí va, prí siu¹ né  oprávné  polózty nä  odhaoované
nevymo¾ itelhé  sumy sa premietnu do výkazu ziskov a strát. vy'tázaná opravná'potoika sa oceňujeako rozdiel medzi ú č tovnou hodnotou dané ho aktí va a sú é asnou hodnotou' odhadu budú cič h
peňa®ných tokov diskontovaných platnou ú rokovou sadzbou vypoč í tanou pri pňótnóm ocenení .

Peniaze a peňa¾ né  ekvivalenty predstavujú  pokladnič nú  hotovosť , zostatky na be¾ ných ú č toch(netermí nované  vklady) a ostatné  krátkoáobé  vysokolikvidné  investí cie,' ktoré  dĺ  p.ia'ó
zamenitelhé  za vopred známu sumu peňa¾ ných piostriedkov a pri ktoýc'h nehrozí  výzllaňnĺ
zmena hodnoty.
Vykazujú  sa v obstarávacej cene. Peňa¾ né  prostrĺ edky zahŕ ňajú  hotovosť  a bankové  vklady.
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Finanč né  závä zky a vlastné  imanie
Finanč né  závä zky a nástroje vlastné ho imania, ktoré  vydá skupina, sa klasifikujú  podl'a druhu
uzatvorených zmluvných dohôd a defĺ ní cie finanč né ho závä zku a nástroja vlastné ho imania. Nástroj
vlastné ho imania je akákolÝek zmluva, ktorá dokladuje zostávajú ci podiel na majetku skupĺ ny po
odpoč te v¹ etkých jej závä zkov.

Závä zky z obchodné ho styku
Zavä zky z obchodné  styku sa prvotne oceňujú  reálnou hodnotou a následne amortizovanými
nákladmi pomocou metódy efektí vnej ú rokovej sadzby.

Dotácie
© tátne dotácie
¹ tátne dotácie sa vykazujú  v reálnej hodnote, ak existuje primerané  uistenie o prijatí  dotácie a
splnení  v¹ etkých podmienok spojených s prijatí m dotácie' Ak sa dotácia vzť ahuje na ú hradu
nákladov, vykazuje sa ako výnos poč as doby potrebnej na systematické  kompenzovä nie dotácie s
nákladmi, na ktorých ú hradu je dotácia urč ená.
Ak sa dotácia vzť ahuje na obstaranie dlhodobé ho majetku, reálna hodnota dotácie sa ú č tuje do
výnosov budú cich období  a rovnomerne sa zú č továva do zĺ sku/straty poč as odhadovanej ¾ ivoĺ nosti
prí slu¹ né ho majetku'

Úvery a pô¾ ič ky
Uroč ené  bankové  ú very, kontokorentné  ú č ty a pô¾ ič ky sa prvotne oceňujú  reálnou hodnotou
a následne amortizovanými. nákladmi pomocou metódy eí ektí vnej ú rokovej sadzuy. V¹ etky rozdiely
medzi výnosmi (po odpoč te nákladov na transakciu) a splaté ní m, resp' umorení m ú veru, sá
vykazujú  p.oč as doby spláctnia v sú lade s ú č tovnou zásadou skupiny platnou pre náklady na pri;até
ú very a pô¾ ič ky (pozri vy¹ ¹ ie)'

Rezervy
Skupina vykazuje rezervy na sú č asné  závä zky vyplývajú ce z minulých udalostí ,
pravdepodobné , ¾ e tielo závä zky bude musieť  splniť . Rezervy sa oceňujú  ňa základe naj
odhadu.vedenĺ a týkajú ceho sa nákladov nevyhnutných na vyrovnanie závä zku k dátumu
V prí pade, ¾ e vplyv také hoto prepoč tu je významný, diskontujú  sa na sú č asnú  hodnotu.

ak je
lep¹ ieho
srivahy.

Podmienené  závä zky sú  mo¾ né  závä zky, ktoré  vyplývajú  z minulých udalostí  a ich existencia
bude potvrdená tým, ¾ e budú ca neistá udalosť  nastane alé bo nie. Sú  to naprí klad pasí vne sú dne
spory u ktorych sa dopredu nevĺ e, č i ich Skupina cHEMOLAK prehrá a bude musieť  zná¹ ať  urč ĺ té
sankcie, alebo nie.

Deví zové  transakcie sa evidujú  vo funkč nej mene spoloč nosti, prĺ č om pri č iastke v cudzej mene
sa pou¾ ije výmenný kurz medzi funkč nou a cudzou menou platný v deň transakcie. Kurzove ňzoĺ elý
zo zaú č tovania peňa¾ ných polo¾ iek kurzom, ktory sa lí ¹ i od'kurzú , v ktorom boli prvotne zaú č tované
sa vykazujú  v konsolidovanom výkaze ziskov a strát v období , v ktorom vzni'klĺ ' Peňa¾ né  aktí va
a pasí va vyjadrené  v cud-zej mene sa prepoč í taiú  kurzom platným v sú vanóvý ä eň. l"laieioŔ
a zavä zky dcé rskych spoloč ností  sa prepoč í tajú  kurzbm platným k sú vahové mu dňu,'naiiedovne:
\yzgvé  .rozdiely z ú č tov dlhodobé ho finanč né ho majetku sa ú č tujú  v prospech ( ňa ť archu ) ú č tov
dlhodobé ho fĺ nanč né ho majetku sú vzť a¾ ne s vlastným imaní m.
kurzové  roŤ iely z ú č tov pohl'adávok, krátkodobé ho finanč né ho majetku (pokladňa, bankové  ú č ty),
zavä zkov, ú verov afinanč ných výpomocí  sa ú č tujú  vprospech 1-na ť aŕ cňu i ú č t;; dlhodobé ho
finanč né ho majetku sú vzť a¾ ne s ú č tami kurzových 

-rozdielov'uvádzaných 
vo ,ývuoé  komplexné ho

výsledku.
Výn9sy a náklady sa prepoč í tajú  vá®eným priemerným kurzom za ú č tovné  obdobie'
Výsledné  kuaové  rozdĺ ely sa vykazujú  vo fonde z prepoč tu cudzí ch mián, ŕ to"ý je sú č asť ou
vlastné ho imanĺ a.

Vykazovanie výnosov
Výnosy sa vykaz'lj.ú , ak je pravdepodobné , ¾ e do spoloč nosti budú  plynú ť  ekonomické  ú ¾ itky spojené
s transakciou a vý¹ ka výnosu sa dá spol'ahlivo urč iť .

Vykázané  dane
Daň z prí jmov zahŕ ňa splatnú  a odlo¾ enú  daň
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Splatná daň sa vypoč í ta na základe zdanitelhé ho zisku za daný rok. Zdanitelhý zisk sa odli¹ uje od
zisku' ktoý je vykázaný vo výkaze ziskov a strát, preto¾ e nezahŕ ňa polo¾ ky výnosov, resp.
nákladov, ktoré  sú  zdanitelhé  alebo odpoč í tatelhé  od základu dane v iných rokoch, ani polo¾ ky,
ktoré  nie sú  zdanitelhé , resp. odpoč í tatelhé  od základu dane. Závä zok skupiny zo spĺ atnej dane sa
vypoč í ta pomocou daňových sadzieb platných, resp. uzákonených, do dátumu zostavenia sú vahy.
Splatná daň z prí jmov sa vypoč í tava z ú č tovné ho zisku jednotlivých spoloč ností  vstupujú cich do
konsolidácie v zmysle platných právnych predpisov po zohl'adnení  prí padných ú prav o niektoré
polo¾ ky na daňové  ú č ely. Slovenská legislatí va nevy¾ aduje predkladanie daňových priznaní
z konsolidovaných prĺ jmov.
odlo¾ ená daň sa vyká¾ e na základe rozdielov medzĺ  ú č tovnou hodnotou aktí v a závä zkov
vykázanou vo finanč ných výkazoch a prí slu¹ ným daňovým základom pou¾ itým na výpoč et
zdanitelhé ho zisku a ú č tuje sa pomocou závä zkovej metódy. odlo¾ ené  daňové  závä zky sa vykazujú
v¹ eobecne za v¹ etky zdanĺ telhé  doč asné  rozdiely; odlo®ené  daňové  pohl'adávky sa vyká¾ u, ak je
pravd-epodobné , ¾ e vznikne zdanitelhý zisk, voč i ktoré mu bude mo¾ no uplatniť  doč asné  rozdieiy
odpoč í tatelhé  od základu dane.
odlo¾ ené  daňové  závä zky sa vykazujú  za zdanitelhé  doč asné  rozdiely, ktoré  vznikajú  pri
investí ciách do dcé rskych spoloč ností  okrem prí padov, ked'skupina rozpustenie doč asné ho rózdielu
ko-ntroluje, prič om je pravdepodobné , ¾ e doč asný rozdĺ el nebude realizovaný v blí zkej budú cnosti.
Uč tovná hodnota odlo¾ ených daňových pohl'adávok sa posudzuje v¾ dy k sú vahové mu dňu a zni¾ uje
sa, ak u-¾  nie pravdepodobné , ®e vzniknú  zdanitelhé  prí jmy. ktoré  by postač ovali na opä tovňé
zí skanie č asti aktí v alebo ich celej vý¹ ky.
od.lo¾ ená..daň sa vypoč í ta pomocou daňových sadzieb, o ktorých sa predpokla dá, ¾ e budú  p|atné
v č ase zú č tovania závä zku, resp' realĺ zácie pohl'adávky. odlo¾ ená daň sa ú č tuje na ť archu alebo
v prospech výkazu ziskov a strát okrem prí padov, ked' sa vzť ahuje na polo¾ ký, ktoré  sa ú č tujú
priamo do vlastné ho imania (na ť archu alebo v prospech). V takom prí pade sa dó vlastné ho imanla
ú č tuie aj prí slu¹ ná odlo¾ ená daň.
odlo¾ ené  daňové  pohl'adávky a závä zky sa navzájom zú č tujú , ak existuje právny nárok na zú č tovanie
splatných da_ňových pohľ adávok.so splatnými daňovými ¾ ávazkami a-ar sú vĺ sĺ a s daňou z prí jmov
vyrubenou tým istým daňovým ú radom, prič om skupí na má v ú mysle zú č tovať  svoje splatné 'daňové
pohl'adávky a závä zky na netto báze'

Výpoč et zisku na akciu (- vá¾ ený priemer zisku prislú chajú ceho kmeňovým akcionárom a poč tu
akcií  v obehu)

Významné  ú č tovné  posú denia a odhady: Pri uplatňovaní  ú č tovných zásad uvedených vy¹ ¹ ie
vedenie posú dilo významnosť  dopadu na č iastky vykázané  v ú č tovnej závierke. ľ ĺ aiáôle®ite;¹ ie
posú denia sa týkajú :
a) vytvorenia zdanitelhé ho prí jmu voč | ktoré mu je mo¾ né  zaú č tovať  odlo¾ ené  daňové

pohl'adávky
b) matematicko - poĺ stných odhadov pou¾ itých pri výpoč te závä zkov

Zdroje neistoty pri odhadoch:
Zostavenie..ú č tovnej závierky podl'a IFRS si vy¾ aduje pou¾ itie odhadov a predpokladov, ktoré  majú
dopad na.č iastky vykazované  v ú č tovnej závierke a v poznámkach k ú č tóvnej závierkä . Hoci tieto
odhady sú  zalo¾ ené  na najlep¹ om poznaní  aktuálnych udalostí  a postupov, ¹ tutoč né  výsledky sa
mô¾ u od týchto odhadov lí ¹ ĺ ť .
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Poznámky ku konsotidovaným ú č tovným výkazom zostaveným v sú tade s medzinároä nými
¹ tandardmi pre finanč né  vykazovanie za rok konč iaci 31. decembra 2020

Zmeny v ú č tovných politikách
Skupina cHEMol_AK aplĺ kovala po prvý krát Medzinárodný ¹ tandard finanč né ho výkazní ctva 16
Lí zingy (,,IFRS 16") od 1. januára 2019.
Viacero iných nových ¹ tandardov vstú pĺ lo do platnosti od 1. januára 2019, ale tieto nemajú
materiálny vplyv na ú č tovnú  závierku skupiny'
Kvôli metóde prechodu vybratej skupinou pri aplikovaní  IFRs 16, porovnatelhé  obdobia naprĺ eč
celou ú č tovnou závierkou neboli upravené , aby zohl'adnili po¾ iadavky tohto ¹ tandardu'
okrem ni¾ ¹ ie popí saných zmĺ en, skupina konzistentne uplatňuje ú č tovné  politiky pre v¹ etky obdobia
prezentované  v tejto ú č tovnej závierke.
Prijatie IFRS 16
IFRS 16 nahrádza Medzinárodný ú č tovný ¹ tandard IAS L7 Lí zingy (,,IAS 17") a sú visiace
interpretácie. © tandard odstraňujô sú č asný duálny model ú č tovania 

-ú  náio'.u. Ňamĺ esto toho
vy¾ a.duje, aby spoloč nosti vykázali vä č ¹ inu nájmov v sú vahe podl'a jednotné ho modelu, eliminujú c
rozli¹ ovanie medzi operatí vnym a finanč ným lí zingom.
Podl'a IFRS 16 zmluva je nájom, alebo obsahuje nájom, ak prená¹ a právo kontrolovať  pou¾ í vanie
identifikov-ané ho majetku poč as urč ité ho obdobia za protihodnotu. Pri takýchto zmluvách nový
mod-el vy¾ aduje, aby nájomca ako majetok vykázal právo pou¾ í vania a závä zok z lí zingu. Právo
pou¾ í vania sa odpisuje a závä zok sa ú roč í . Toto bude mať  za nás|edok vy¹ ¹ ie náklady u vä č ¹ ĺ ny
lí zingov hned'na zač iatku, aj ked'nájomca platí  kon¹ tantné  roč né  nájomné .
Nový ¹ tandard priná¹ a aj niekolko výnimiek pre nájomcu, ktoré  oosánuiú :
lizingy s dobou nájmu 12 mesĺ acov a menej a ktoré  neobsahujú  kú pnu ópciu,
\.ingY pri ktoých predmet nájmu má ní zku hodnotu (tzv' ,,small-tĺ cket"'lí zingy)'
Zavedenie nové ho ¹ tandardu z velkej č asti nemá vplyv na ú č tovanie u preňá3ĺ matel'a' Frenají matel'
bude nad'alej rozlĺ ¹ ovať  medzi finanč ným a operatí vnym lí zĺ ngom'
l:izing.y, pri ktorých skupina cHEMOLAK vystupuje ako 

-ná;omca

Nový ¹ tandard pri jeho prvej aplikácii mal významný vplyv na ú č tovnú  závierku, preto¾ e vy¾ aduje,
aby skupina vykázala vo výkaze o finanč nej situácii majetok a závä zky sú visí ace s opeŕ atí vným
lí zingom, pri ktoných skupina vystupuje ako nájomca
Skupina CHEMOLAK vykazuje-nový majetok na riadku aktí va s právom na u¾ í vanie a závä zky na
riadku finanč né  závä zky z lí zingu vo výkaze o finanč nej situácĺ i pre svoje operatí vne lí zingy
obchodných priestorov. Povaha a náklady týkajú ce sa týcňto lí zingov sa zmé nili, preto¾ e skupiňá
zač ala vykazovať  odpisy práva na u¾ í vanie majeĹku na riadku odpisy hmotné no majettu a nákladové
ú roky zo závä zkov z lí zingu na riadku ú rokôvé  a obdobné  niĺ nä ay vo výkaze ziskov a strát a
ostatných sú č astí  komplexné ho výsledku.
Predtým skupina vykazovala náklady na operatí vny lí zing na lineárnej báze poč as obdobia lí zingu a
majetok a závä zky iba v' rozsahu, v ktorom vznikal č asový nesú lad medzi aktuálnymi lí zingoŕ ými
platbami a vykázanými nákladmi.

Navy¹ e skupina nebude d'ale-j vykazovať  rezervy na operatí vny lí zing, ktoré  pova¾ uje za zať a¾ ujú ce.
Namĺ esto toho skupina vyká¾ e splatné  lí zingové  platby v lí zingových}ávä zkoch'K 31' decembru 2020 skupina cHEMOLAK zverejnila minimálne platby vyplývajú ce z
neodvolatelhých zmlú v o operatí vnom lí zingu podl'a IAS 17 v sume nula €. podl'a tä hto prí stupu
skupina posudzovala prenájmy bez stanovenej zm|uvnej doby lí zingu iba poč as trvania výpbvedŕ e3
lehoty, ktorá bola vo v¹ eobecnosti tri mesiace.
K 1. januáru 2019 pre obchodné  priestory skupiny pou¾ ije skupina prí rastkovú  ú rokovú  mieru'
Priemerná sadzba pri týchto zmluvách je 3,5 ozo. ľ ĺ áná¾ ment posú dil mo¾ nosť  prenajať  budovy ná
¹ tyri roky bez zmluvnej splatnosti, s prihliadnutí m na pokrač ujú cu racionalizáciu predajnej siete.
Prechod na IFRS 16
Skupĺ na cHEMol_AK prvý krát aplikovala IFRS 16 k 1. januáru 2019 pomocou upravené ho
retrospektí vneho prí stupu. Z tohto dôvodu neboli vykázané  ¾ iadrle ú pravy poč iatoč né ho stavu
nerozdelené ho zisku k 1. januáru 2019 a ani ¾ iadne ú pravy porovnatelhých ooóoĎí '

sUBJEKTY KoNsoLIDÁcre.

CHEMOLAK a.s.
CHEMoLAK a.s. zostavuje konsolidovanú  ú č tovnú  závierku za skupinu podnikov, ktorej sú č asť ou
nakolko je vo vzť ahu k ostatným ú č tovným jednotkám konso|idač né ho pol'a v pozí cii materskej
spoloč nosti '
Predmet č innosti: výroba a predaj náterových látok vrátane sú visiaceho servisu
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Poznámky ku konsolidovaným ú č tovným výkazom zostaveným v sú lade s medzinárodnými
¹ tandardmi pre finanč né  vykazovanie za rok konč iaci 31. deč embra 2020

Chemolaľ  Secent' sool. s r. o. Smolenice
V uvedenej spoloč nosti má CHEMoLAK a.s., majetkový podiel 100,00 o/o, č o predstavuje rozhodujú ci
vplyv a spoloč nosť  je predmetom konsolidácie metódou ú plnej konsolidácĺ e. 

'

Predmet č innosti: cestná a motorová doprava

IBA Chemolak, s.r.o.Smolenice
V uvedenej spoloč nosti má CHEMoLAK a's., majetkový podiel 50,00 o/o, č o predstavuje podstatný
vplyv a spoloč nosť  je predmetom konsolidácí e mótódou'vlastné ho imania'
Predmet č innostĺ : výroba a predaj prá¹ kových náterových látok

V uved
vplyv a

enej spoloč nosti má cHEM
spoloč nosť  je predmetom

OLAK a.s., maj podiel 100,00 7o, č o predstavuje rozhodujú ci
konsolidácie metódou ú plnej konsolidácie

Predmet č innosti: predaj ná terových látok,

REALCHEM PRAHA s.r. reoubtikal
V uvedenej spoloč nosti má CHEMOLAK a.s., majetkwý podiel 100,0O o/o, č o predstavuje rozhodujú ci
vplyv a spoloč nosť  je predmetom konsolidácie metódou Lplnei konsolidácĺ e' '

Predmet č innosti: správa a ú d¾ ba nehnutelhostí '

P!]9Ett|EBGo_KoMPLEX, s.r.o Kotí n í č eská reoub!ika)
V uvedenej spoloč nosti má CHEMO|áK a.s., maietrwý podiel 49,91 o/o, č o predstavuje podstatný
vplyv a spoloč nosť  je predmetom konsolidácie mótódou'vlastné ho imania'
Predmet č innosti: výroba chemických látok a chemických prí pravkov
výroba krmí v a kŕ mnych zmesí
výroba potravinárskych výrobkov
výroba a spracovanie palí v a mazí v
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Poznámky ku konsolidovan' m rič tovn m v' kazom zostaven m v s lade s medzinárodn mi ¹ tandardmi pre finanč né  vykazovanie za rok konč iaci31. decembra 2O2O

rnformácia o v ¹ ke vlastné ho imania, záktadné ho imania a hospodárskeho v sledku subjektov vstupujrÍ cich do konsotidácie.

Sí dlo
V ¹ ka

zákIadné ho
imania v

EI'R

Podiel
Skupí ny na
zákl. imaní

v o/o

Vlastné  imanie EllR

CHEMOLAK a.s.
cHEMoláK TMDE, spol. s.r.o'
Chemolak Secent, s.r.o
REALCHEM PMHA s.T.o.
IBA CHEMOLAK s.r.o.
BIOENERGO-KOM PLEX, s. r.o

SMOLENICE
LIBEREC
SMOLENICE
PRAHA
SMOLENICE
KoÚN

16 650 734
7 259 594

160 000
1 915 828
1 120 000

Ĺ2 33L 542

100,00
100,00
100,00
50,00
49,gL

2020
t6 734 656

424 388
83 314

1 029 393
845 023

73 983 422

2079
Ĺ6 770 Ĺ52

4L2 928
82 478

I 125 115
866 788

11 134 131

2020
276 190
59 209

836
-56 918
-2Ĺ 765

-2 484 823

. 2019
267 643
-18 261

2 Ĺ06
70 942

-35 111
-1 784 005
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Poznámky ku konsolidovan m rič tovn m v kazom zostaven m v s tade s medzinárodn mi ¹ tandardmi pre finanč né  vykazovanie za rok konč iaci31. decembra 2O2O

III. DoPLŇUJÚCE INFoRMÁCIE KU KoNsoLIDovANEJ sÚvAHE

1r D!ho{ob- .ngh.motn

obstarávacia cena
k 1. 1.2020
Prí rastky,
tibytky.lĺ kvidácia
obstarávacia cena
k 31. 12. 2020
oprávky k 1. 1. 2o2o
Prí rastky, odpĺ s

oprávky k3Í -. L2.2o2o
Zostatková cena k l. L,2o2o
Zostatková cena k
3L.'-2.202í J

obstarávacia cena
k 1. 1.2019
Prí rastky,
Úbytky.likvidácia
obstarávacia cena
k 31. 12. 2019
oprávky k 1. 1. 2019
Prí rastky, odpis

oprávky k 31. 12. 2019
Zostatková cena k 1. 1.2019
Zostatková cena k
31.12. 2019

o 6 378 686 202a273

0 435 582 29 435

Zriad'ovacie
nákIady

Aktivované
náklady na

v voi
Softvé r

2 057 708
(1.7O1. 472)

2 7A2

(1 698 6eO)
326 801

Softvé r

2 í Jza 273
(1 666 8es)

(34 s73)

(1 7OL 472)
321 48s

ocenÍ tel'né
práva

Ostatn
dlhodob
nehmotn
majetok

2 070
(2 o7O)

(2 O7o)
o

Ostatn
dlhodob
nehmotn
majetok

2 070
(L 27s)

0

(2 O7O)
o

obstarávan
dlhodob
nehmotn
majetok

obstarávan
dlhodob
nehmotn,
majetok

Poskytnuté
preddavky

Poskytnuté
preddavky

Celkom

9 944 239

644 882

10 589 121
(6 e19 s24)

(6 e19 s24)
2 949 3Ĺ4

3 264 67L

Celkom

9 131 923

812 316

I 944 239
(6 743 O97)

(304 083)

(6 e19 s24)
2 388 826

2 949 3Ĺ4

37 914

0

37 914
(37 9Ĺ4)

(37 9Ĺ4)
o

Ĺ 676 37o
o

o
L 497 296

o L676370

2070 t 497 296

79L 179 074

o

0

o
o

o
o

o

ZrÍ ad'ovacie
náklady

o 6 814 268
o (s2s3469)
0 (331 s16)

o (ss8498s)
o tI252L7

AktÍ vované
náklady na

v voj

o 1229 2A3 359 018

o 5 627 953 I 988 384

0 750 733 39 889

ocení telhé
práva

37 9Ĺ4

0

37 9L4
(37 9Ĺ4)

0

(37 sr4)
o

L279 L476393

79r 20 903

o

0

o
o
0

o
o

o

o 6 378 686
o (s 037 oos)o (2L6 464)

o (s2s346s)
o 590 948

L 497 296
o
0

o
t 476 393

0 Ĺ1252t7 326 801 o o Ĺ497 296
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Poznámky ku konsotidovaným ú č tovným výkazom zostaveným v sú tade s medzinárodnými
¹ tandardmi pre finanč né  vykazovanie za rok konč iaci 31. decembra 2o2o

Informácí e o výskumnej a vývojovej č innosti Skupiny

Nák|ady na vývoj
Neaktĺ vované  náklady na vývoj
Aktivované  náklady na vývoj

2020

377 800
0

377 800

2079

339 921
236 856
103 065

ruti!!aov na vývoj, ktoré  Skupina uskutoč ňuje vo vlastnej ré ¾ ii sa ú č tujú  do nákladov v roku svojho vzniku.
Náklady na vývoj sa po splnení  zákonom stanovených pré dpokladov aktivujú  do nehmotné ho maiótku.
V'aktĺ vovaných nákladoch na vývoj sú  zahrnuté  výdaje na vývoj, výsted-ky ktoré ho budú  pouiité  v rámci
výrobných postupov_pri produkcii nových typov výŕ obtov. vedenió Sĺ <upinyzároveň predpo'klaoá technický
ú spech a zĺ skovosť  týchto výrobkov.
Nák|ady vynalo¾ ené  n.a yÝv9j pozostáVajú  predov¹ etkým zo spotrebované ho materiálu na ú lohy vývoja,
kon¹ trukč ných, technologických a výrobných hodí n.
Tieto náklady je mo¾ né  aktivovať  do nehmotné ho majetku pri splnení  podmienok:. Výrobok je jasne defĺ novaný a náklady na jeho vývoj mo¾ no identifikovad. Skupina má v ú mysle výrobok vyrábať  a predáva{. Skupĺ na mô¾ e preukázať  existenciu trhu pre daný výrobok,

' Skupina má dostatoč né  zdroje na dokonč enie vývojové ho projekť u, jeho predaj alebo
vnú torné  vyu¾ itie.
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Poznámky ku konsolidovan' m č tovn m v kazom zostaven m v s lade s medzinárodn mi ¹ tandardmi pre finanč né  vykazovanie za rok konč iaci
31. decembra 2O2O

2. Pozemky, budovy a zariadenia

obstarávacia cena k 1.1.2o2o
Prí rastky,ĺ i bytky. li kvidácia
obstarávacia cena k 31. 12. 2o2o
oprávky k 1.1.2o2o
Prí rastky, odpis
oprávky k 31.l2.2o2o
zostatková cena k l.Ĺ.zo2o
zostatková cena k 31.L2.2ozo

obstarávacia cena k 1.1.2019
Prí rastky, ri bytky. l i kvi dácia
obstarávacia cena k 31. 12. 2019
oprávky k 1.1.2019
Prí rastky, odpis
oprávky k 31.12.2019
zostatková cena k 1.1.2019
Zostatková cena k 31'.a2.2oL9

Pozemlcy

I 428 083
143 865

Ĺ 57r.948
o
0
o

1 428 083
,.571 948

Pozemky

t 1zi ais
1 210

I 428 083
o
0
o

t 426Í J73
1 428 083

SEvby

20 421210
22 t9s

20 444315
(14 313 71O)

(38s s70)
(14 699 680)

6 107 500
s 743 635

SCavby

20 311 486
ro9 724

20 421 2AO
(a3767 44A)

(546 262)
(14 313 71O)

6 544 038
6 107 sOO

Samostatné
hnuteľ né  vqi

as bory
hnuteľ n ch vecí

260L7 sz3
685 584

26703 Ĺo7
(23 298 006)

(733 e68)
(24 O3L 974)

2719 SL7
2 671, L33

Samostatné
hnuteľ né  veci

as bory
hnuteľ n .ch ueci

25 833 180
184 343

26017 523
(z2a726Ĺa)

(42s 388)
(23 298 006)

2 960 562
27L9 SL7

ostatnÝ
dlhodob
hmotn
majetok

3 552
0

3 552
o
0
o

3 552
3 552

Osŕ ä tn
dlhodob
hmou
maí etok

Oprav.pol.
k majetku

(1O4 ss2)
0

(1O4 ss2)
s3 930
50 622

104 552
(so 622)

o

Aktí va
s právom

na u¾ í vanie
Celkom

49 459 257
7LO 2LL

50 167 468
(37 sS7 7a6)

(1 069 316)
(38 627 toz)

Ĺ1 9oL 472
!1 542366

Celkom

48 064 458
Ĺ 394 799

49 459 257
(36 640 066)

(9L7 720)
(37 s57 7a6)

Ll 424392
rt 90L 472

695 002
LOg 267

ao3 269
o
0
o

695 002
803 269

s93 919
101 083

695 002
o
0
o

s93 919
69s OO2

994 439
(249 610)
74Aa29

o
0
o

998 439
748829

3 552
0

3 552
o
0
o

3 s52
3 552

obstarávan
dlhodob
hmotn
maietgk

Oprav.pol.
k majetku

(1O4 ss2)

(1O4 ss2)
o

53 930
o

(104 ss2)
(so 622)

Aktí va
s právom

na u¾ Í vanic
o

998 439
998 439

o
0
o
o

998 439
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Poznámky ku konsolidovaným ú č tovným výkazom zostaveným v sú lade
¹ tandardmi pre finanč né  vykazovanie za rok konč iaci 31. decembra 202o

s medzinárodnými

II. INFoRMÁGIE o PoISTENÍ  MAJETKU

Skupina má v roku 2020 uzatvorenú  zmluvu s poisť ovňou Allianz , ktorá sa týka poistenia majetku .
Predmetom poistenia majeĽku je:
poistenĺ e pre prí pad po¹ kodenia alebo znič enia veci ¾ ivelnou udalosť ou
poistenie pre prí pad odcudzenia veci
poistenie pre prí pad po¹ kodenia alebo znĺ č enia vodou z vodovodných zariadení
poistenie pre prí pad odcudzenia tovaru v predajniach a predajnýcĹ skladoch
poistenie pre prí pad odcudzenia dennej tr¾ by v predajnĺ ach a-pŕ edajných skladoch
poistenie prepravy peňazí
Majetok je poistený na sumu 86 060 5oo EUR a roč né  poistné  predstavuje sumu 80 886 EUR. Poistné  sa platí
¹ tvrtroč ne sumou 20 222 EUR'

Poistenie.majetku pre prí pad preru¹ enia prevádzky v dôsIedku ¾ ivelnej pohromy.
Spoloč nosť  má poistený.majetok pre prí pad jeho znehodnotenia ¾ iveĺ nou pohrómou. uajátok je poistený na sumu
11 550 000 EUR a roč né  poistné  predstavuje L2 o!2 EUR. Poistné  sa plati ¹ tvrtroč ne suóu : oo3 EUR.

okľ em-uvedených základných zmlú v na poistenie majetku má spoloč nosť uzatvorené  d,al¹ iepoistné  zmluvy na:
poistenie zodpovednosti za ¹ kodu do vý¹ ky 2 4oo ooo EUR, Roč né  poĺ stné  je 18 922,00 EUR'poistenie majetku poč as prepravy na obdobie jedné ho roka' Poistné  je 1 o¹ 2 EUR.
poistenie strojov a zariadení . Poistná suma je 3I27 453 EUR a roč né  poistenĺ e 12 217 EUR.

3. Investí cie do spoloč ných podnikov a pridru¾ ených spotoč ností

K 1.1.2020
Prí rastky
K 31.12. 2020

2 329 691
t zst 544

3 581 235

K 1.1.2019
Prí rastky
Ubytky

K 31.12. 2019

3 199 338
0

(86s 647)
2 329 691

Investí cia do spoloč ných_podnikov a pridru¾ ených spoloč ností  v rámci Skupiny Chemolak predstavuje
investí ciu do spoloč ností .IBA Che-molak, s.r.o. Smolenice a BIoENERGo-KoMPLEX, s.r.o Kolí n. V roku 2020nastal nárast investí cie. do spoloč .ných podnikov a pridru¾ ených spoloč ností  v dôsledĹú  i'"ny dosiahnuté hohospodárskeho výsledku pridru¾ ených spoloč ností  a tieŕ  v dôsledku zmeny kurzu CZK/EUR. Celkove
sa-v roku 2020 zvý¹ ila hodnota investí cie do spoloč ných podnikov a prĺ dru¾ ených spoloč nó.iĺ  i noaňóiv2329 69L EUR o t 25L 544 EUR na hodnotu 3 581 2j5 EÚR,

15



Poznámky ku konsolidovaným ú č tovným výkazom zostaveným v sú lade
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4. Investí cie na predaj

K 1. 1 2020
Prí rastky
Ubytky
Presuny
K 31. 12 2020

ostatné  dlhodobé  cenné  papÍ ere a podiely
7 980

0
o
o

7 980

ostatné  dlhodobé  cenné  papiere a podÍ ely
K 1. I 2019
Prí rastky
Ubytky
Presuny
K 31. 12 2019

7 980

7 980

3 420
0
0

(10e)
3 311

0
0
0

K 3L.Ĺ2.2020 hodnota ostatných dlhodobých cenných papierov 7 98o EUR pozostávala z:. fĺ nanč ná ĺ nvestí cia cHEMol_AK a's' - akcie oTP a's. Bratislava v hodnote 7 98o EUR
K 31.1.2019 hodnota ostatných dlhodobých cenných papierov 7 98o EUR pozostávala z:. finanč ná investí cia CHEMOLAK a's. - akcie oTP a's. Bratislava v hodnote 7 98o EUR

5. ostatný neobe¾ ný majetok - dthodobé  pohlhdávky

K 1. I 2020
Prí rastky
Ubytky
Kuzové  rozdiely
K3t. tz 2020

PrÍ jaté  d I hod obé  zá I ohy

K 1. I 2019
Prí rastky
Ubytky
Kurzové  rozdiely
K 31. 12 2019

Prijaté  dlhodobé  zá lohy

ostatný neobe¾ ný majetok k3L.t2,2o20 pozostáva z dlhodobých záloh - prijatých dlhodobých kaucií na
nájom od spoloč ností  v sumárnej hodnote 86 9oo CzK ( 3 311 eun), któré  pôsobia v priestoroch
spoloč nosti CHEMOLAK TMDE, spol, s r.o. Liberec.

78
0
0

42

33

3 420

ostatný neobe¾ ný maj9!o]< k 31.12.2019 pozostáva z dlhodobých záloh - prijatej dlhodobej kaucie na
nájom od spoloč nosti PDI Liberec v hodnote 86 9oo CzK ( 3 42O EURi, 

-ktoÉ  
pôsobí  ú  priestorocň

spoloč nosti CHEMOLAK TMDE, spol' s r.o. Liberec'
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6. Zásoby

Zásoby pozostávajú  z nasledujú cich polo®ĺ ek

Druh zásob

Suroviny a materiál
Nedokonč ená výroba a polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Tovar
Zásoby spolu

7. obchodné  a ostatné  pohI'adávky

2 928 3I7
367 254

2 397 900
1 186 335

6 879 806

Stav
k 37. 72.

2020

Stav
k 37, 72.

2079

2 965 973
407 599

2 597 394
1 163 918

7 134 Aa4

Poh!'adávky z obchodné ho styku brutto
opravné  polo®ky k pohl'adávkam z obchodné ho styku
Pohlhdávky z obchodné ho styku netto
Pohl'adávky voč i pridru¾ enej spoloč nosti
Poh l'adávky voč i spoloč ní kom
Iné  pohl'adávky
Náklady budú cich období  krátkodobé
Prí jnly budú cich období  krátkodobé
Krátkodobé poh !1ĺ 9 í -t_!ĺ y' n*e!tg' ...

Spôsob a vý¹ ka poistenia pohl'adávok

Poistné  sa platí  mesač ne

k 37.72.2020
5 275 249

(1 264 10s)
4 011 144

o
0

LZ4 363
70 508
33 000

k 37.7212079
4 696 201
(t 264 22t)
3 431 980

o
o

110 603
54 340
34 236

3 631 1s94239 015

opis predmetu zálo¾ né ho práva Be¾ n obdobie
Hodnota oredmetu Hodnota pohl'adávkv

Hodnota pohľ ad na ktoré  sa zriadilo
X 2747 L40

Hodnota po vok, pri ktoých je obmedzené
vo s nĺ mi nakl X 0

Predmet poistenia Poistná suma Poistné Názov a sí dlo poĺ sť ovne

Poistenie pohlä dávok
z obchodné ho styku 19 000 000

0,09 o/o
Compaigne francaise d
assurance pour le comerce
exté rieur, poboč ka poisť ovne
z iné ho č lenské ho

Hodnota pohl'adávok, na ktoré
sa zriadilo zálo¾ né  právo X 0

0

Hodnota pohlbdávok, pri
ktorých je obmedzené  právo
s nimi nakladať

X
0

0
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Poistenie krátkodobé ho rizika u vybraných zahranič ných odberatel'ov

8. Pohl'adávky z dane z prí jmu a iných daní

8.1 Pohl'adávky z dane z prí jmu

odberateľ Poistná suma Poistné Názov poisť ovne
Aoc AG' Svaič iarsko 400 000 0.090/o COFACE
Fabrika Sniezka, Pol'sko 480 000 0.090/o COFACE
Centrodust, Srbsko 23 000 0,090/o COFACE
Henkel Global Suoolv Chain. NL 650 000 0,090/o COFACE
Kesko Senukai Lithuania LTD 100 000 0.09o/o COFACE
Poistené  pohl'adávky soolu 1 653 000 X x

z

z daní

z danez

4 933 o

8.2. daň z mov

o o

9. Peniaze a peňa¾ né  ekvivalentyrkrátkodobý finanč ný majetok

z toho

v ban
finanč ný majetok _ vlastné  akcĺ e

vLAsTNÉ  IMANIE A z^v AZRY

10. Vlastné  imanie

Základné  imanie
Vlastné  akcie a obchodovateľ né  podiely
Rezervné  fondy
Fond z prepoč tu cudzí ch mien
Nerozdelený zisk

z toho zisk be¾ né ho roka
Koneč ný stav k 31. decembru

K37.72.2020':. , ,: , K37.i2,2O79,
L6 650 734 t6 650 734

(ls 3s1) (1s 3s1)
725 844 957 Ĺ28

(166 B93) (4Ĺ 1'47)
(10 4s1 339) (8 073 630)

(114 380) 288 929
6742955 I 477 694

429
29 887

35s
2-1.710

33_6..920
236 622

.28,? g_4s

0
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11. Dlhodobé  pô¾ ič ky _ ú very

K3l.L2.2o20 skupina evidovala nasledovné  dthodobé  ú very

Druh ú veru :

Splátkový ú ver EXIM

Splátkový ú ver UNICREDIT

Splátkový ú ver SZRB

Splátkový ú ver so ¹ tátnou
zárukou

Banka

EXIMBANKA

UNICREDIT

SZRB

UNICREDIT EUR

Stav k 37. ,2,
2020

1 360 000

47 250

300 000

1 900 001

3 607 25L

Stav k 37. 72.
2079

500 000

109 058

609 058

Úvery a výpomoci spolu x

K 31.l2.2019 skupina evidovala nasledovné  dlhodobé  ú very

Druh ú veru

Splátkový ú ver EXIM

Splátkový ú ver UNICREDIT

Úvery a výpomoci spotu

12. Dlhodobé  rezervy

Banka

EXIMBANKA

UNICREDIT

x

x

x

Druh rezeruy-

Rezerya na odchodné
Rezerva na audí torské  slu¾ by
Rezerva na monitoring skládky
odpadov
Dlhodobé  rezervy spotu

Stav
k 7, 7.2020

55 069
0

0
s5 069

t2 536
600

60 000
73 136

2 T8L
0

0
2 181

2020
65 424

600

60 000
L26 í J24

Druh rezeruy Stav
k 7. 7, 2079 Tvorba Zru¹ enie

v
Rezerva na odchodné 56 264

56 264
6 159
6 1s9

7 354
7 354

55 069
55 069
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13. odlo¾ ený daňový závä zok a odIo¾ ená daňová pohthdávka:

Názov polo¾ ky
Zdanĺ telhé  doč asné  rozdiely medzĺ  ú č tovnou
hodnotou majetku a daňovou základňou
odpoč í tatelhé  doč asné  rozdiely medzi ú č tovnou
hodnotou závä zkov a daňovou základňou
Zdanitelhé  doč asné  rozdiely spolu
Sadzba dane z prí jmov ( v o/o)

odlo¾ ený daňový závä zok
Zmena odlo¾ ené ho daňové ho závä zku
Zaú č tovaná ako náklad
Zaú č tovaná do vlastné ho imania

14. Dlhodobé  závä zky z finanč né ho leasingu:

Predmet Ieasingu

Leasing nehnutelhostí
Spolu

15. ostatné  neobe¾ né  závä zky:

15.1. Dotácie

Dotácie
Spolu

Text
Stav sociátneho fondu k 1.1.
Tvorba sociálneho fondu na ť archu nákladov
Tvorba spolu
Cerpanie sociálneho fondu
Cerpanie spolu
Stav sociálneho fondu k 31. 12.

V rám.ci ostatných neobe¾ ných závä zkov vykazuje Skupĺ na dotáciu vo vý¹ ke 243 896 EUR. Jednása o č iastoč ne č erpanú  dotácĺ u v rámci externej Ďomoci Európskeho spoloč enstva na projekt ,,Zvý¹ enie
konkurencieschopnosti spo|oč nosti cHEMoLAK a.s. zavedení m nových inovatí vnych technológiľ ._Celkóvá'vý¹ ka
investí cie v rámci uvedené ho projektu bola 2 046 896 EUR a sé nválená vý¹ ŕ a poskytnuté ho prĺ spevku'si8
718,44 €. Dotácĺ a je vedená v rámci ostatných neobe¾ ných závä zkov a je rozpú ¹ ť aná do ňosjooárskeňo
výsledku. cez ú č ty ostatných prevádzkových nákladov priamoú merne ¹  s odpismi dlhodobé hc majetĹu
obstarané ho z prostriedkov dotácie.

L5.2. Závä zky zo sociálneho fondu:

k 37.72.2020

K 37,72.2020
(4 860 023)

t 469 268

(3 390 3es)
2L

(711 983)
(zss 140)

255 140
0

K 37,72,2020

748 829
748 829

243 895
243 a95

2020
10 884
28 758

39 643
24 783
24 783
14 859

k 37.72.2079

285 759
285 759

K 37.72.2079
(4 44s s33)

2 270 090

( 2 77s 443)
2t

(4s6 843)
12 377

(L2 377)
0

K 37.72,2079

998 439
998 439

2079
10 066
27 482
37 54A
26 664
26 664
lo 884
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15.3. Prijaté  dlhodobé  zálohy:

K ĺ . 1 2020
Prí rastky
Ubytky
Kurzové  rozdiely

K 3r. 12 2019

K 1. I 2019
Prí rastky
Ubytky
Kurzové  rozdiely

K 31. 12 2019

16. obchodné  a ostatné závä zky

dIhodobé  záIohy
3 896

0
0

(123)
3 773

Priiaté 'd l hod obé  záIohy
2 242

0
1 566

48
3 896

k 37,72.2020 k 37.72,2019
za vä zky z obchodné ho styku, 2 279 750

80 439
254 480
270 425

9 361 525
18 06s
80 938

Ĺ2225 622

3 436 903
80 599

220 3L9
L95 072

3 887 833
57 648
55 547

7 933 922

Zavä zky voč i spoloč ní kom a zdru¾ eniu (dividendy)
Záv ä zky voč ĺ  zamestna ncom
7ávä zky zo sociálneho zabezpeč enĺ a
Iné  závä zky
Výdavky budú cich období
Výnosy budú cich období
Spolu

L7. Závä zky z dane z prí jmu a ostatných daní

t7.7. Závä zky z dane z prí jmu

k k 37.72.2079
Závä zkyzdanezprí jmu o

L7.2. Závä zky z daní  iných ako daň z prí jmov

. l!.37:7?t 2-o-2o k 37.72, 2079
Závä zkY z daní  iných ako daň z prí jmov o 91,732
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18. Krátkodobé  ú very a pô¾ ič ky:

Úoaje o krátkodobých bankových ú veroch k 3l.l2.2020

Úaa5e o krátkodobých bankových ú veroch k 31.12.2018
Druh ú veru Banka Menta

Revolvingový
Kontokorentný
Kontokorentný
Splátkový
Splátkový
Splátkový
Kontokorentný
Uvery spolu

Druh ú veru
Kontokorentný
Kontokorentný
Splátkový
Splátkový
Splátkový
Kontokorentný
Uvery spolu

Druh rezervy
Krátkodobé  rezervý

Banka
SZRB
Unĺ credit
Unicredit
SZRB
EXIM
Č soa uaeRec

x

Tatrabanka
Tatrabanka
Unicredit
Unĺ credit
OTP
EXIM
Č soa LIarRec

x

Mena

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CZK (prepoč et na EUR)

x

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CZK (prepoč et na EUR)

x

K 31.72.2020

Stav k 37, 72.
2020
687 571

3 924 ĹL6
L62 999
100 000
620 000
206 870

5 701 556

Stav k 37.'72,
2079
890 000
498 077

4 527 0L9
64 t92
73 333

2 000 000
292 359

8 344 980

19. Krátkodobé závä zky z finanč né ho leasingu:

Predmet leasingu

Leasing
Spolu

20. Krátkodobé  rezervy

K 37.72.2079

0
0

0
0

Stav
k 7. 7,2020

o

Tvorba Zru¹ enie Sť ay
v priebehu roka k 37. 72. 2O2O

o
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rv. oopLŇurÚcE rľ roRMÁcre ru roľ soLroovaľ É ľ tu vÝxnzu xol'lpLexNÉ Ho vÝs!_roru

2L. Tr¾ by z predaja výrobkov, tovaru a slu¾ ieb, Zmeny stavu zásob výrobkov a nedokonč enej
výroby, Aktivované  vlastné  výkony

Tr¾ by z predaja výrobkov a slu¾ ieb
Tr®by z predaja tovaru
Tr¾ by spolu
Zmeny stavu zásob výrobkov a nedokonč enej výroby
Aktivované  vlastné  výkony
Celkom

k 37.72, 2020
13 511 394
9 072 437

22 s83 831
-78 45L

5 846 349
28 351 730

k 37.72, 2079
18 453 791
9 020 447

27 474 23a
393 347

5 521 590
33 389 175

o/o

46,36
11,09
42,55

1OO,00

TeritoriáI na ¹ tru ktú ra tr¾ ieb
Slovenská republika
Ceská republika
ostatné  zahranič ie
Celkom

Suma
k 37. 72. 2020

t2 525 454
t 645 032
8 413 345

22 583 831

o/o

55,46
7,29

37,25
100,00

polo®ky

Suma
k 37. 72.2079

72 738 220
3 046 332

11 689 686
27 474 23A

22, Prevä dzkové  náklady

Spotrebovaný materiál, suroviny, energie, opravné
k zásobám, náklady na predaný tovar
Slu¾ by
osobné  náklady
Odpisy
Dane a poplatky
Zisk z prcdaja majetku a zásob
ostatné  náklady/výnosy na hospodársku č innosť
Prevádzkové  náklady celkom

23. Zisk / strata pred zdanení m a finanč nýml operáciami

Zisk ĺ  strata pred zdanení m a finanč nými operáciami

24. Úroky a ostatné  finanč né  náktady

Úroky
Výnosové  ú roky
Nákl'adové  ú roky

ostatné  finanč né  výnosy / náklady, z toho
Kurzové  zÍ sky
Kurzové  straty
ostatné  výnosy z fĺ nanč nej č innosti
ostatné  náklady na finanč nú  č innosť

Zisk z finanč ných operácií

k 37.72. 2020 k 37.72.2079

(18 137 233)
(3 242 t7s)
(s 361 260)
(1 409 s17)

(126 818)
186 145

I 075 494
(27 o15 36r$)

(221.s4 478)
(3 664 373)
(s 208 e00)
(1 300 713)

(128 331)
96 967

(1e 128)
(32 43e 896)

k 37.72. 2020
. I 336 366.

k 37.72. 2079
949 279

k 37,1¾ .2o'o * iĺ .ĺ z. zólg

(r43 729)
60 908

(204 637)
(196 847)

22 034
(71 632)
1s6 999

(304 247)
(34O s76)

(162 863)
60 108

(222 971)
4 834

33 018
(le 0e6)

55 692
(64 780)

(1s8 027)
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25. Zisk pridru¾ ených spoloč ností

k 37.72,2020 k 37.72, 2079

Podiel na zisku v prid
Celkom

spoloč nostiach - (1 ?s9 128) €q9_ q29_)
(L259 L7A) (908 023)

26. Ziskl strata pred zdanení m

.7 k'37;7'2 .2079
Ziskl strata Dred zdanen í 263 388) (1!6 77L)

27. Daň z prí jmu

Daň z
Daň z

prí jmu
prí jmu

splatná
odlo¾ ená

66 151 Z0 945
(215 159) (426

Cetkom í 149 ooa) í 405 7oo)

28. č istý zisk I strata za obdobie

Polo¾ ka k37
není m (263 387) (tr:6 7-7^t)

z G4e Qo-8-) (49-9 290)
288 929

501 620 501
Zisk po
Poč et akcií
Zlsk oo zdanení /akciá (o,23) o,58
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29. Finanč né  nástroje

Finanč ným nástrojom je hotovosť , kapĺ tálový nástroj inej ú č tovnej jednotky, akákolÝek dohoda oprávňujú ca
zí skať  alebo zavä zujú ca poskytnú ť  hotovosť  alebo iné  finanč né  aktí vum alebo akákolVek dohoda
oprávňujú ca a|ebo zavä zujú ca zámenu finanč ných aktí v a závä zkov.

Úč tovná hodnota finanč ných nástrojov:

V EUR Pozn. 2020 20L9

Peniaze a peňa¾ né  ekvivalenty

Pohl'adávky z obchodné ho styku

Investí cie do pridru¾ ených podnikov

Investí cie k dispozí cií  na predaj

9

7

3

4

603 429
4 OLI T44

3 581 235

7 980

310 355
3 431 981

2 329 69L

7 980

Pohl'adávky 8 203 788 7 324 223

Dlhodobý ú ver, okrem krátkodobej č asti

Dlhodobé  závä zky z finanč né ho leasingu

ostatné  dlhodobé  záv ä zky

Závä zky z obchodné ho styku a ostatné  závä zky

Bankové  kontokorentné  ú č ý a ú very

Krátkodobé  závä zky z finanč né ho leasingu

11

L4

15

16

18

19

3 607 25t
748 829
14 859

12 225 622
5 701 556

0

609 058

998 439
10 884

7 930 838
8 344 980

0

Finanč né  závä zky ocenené  v zostatkovej
(amortizovanej) hodnote

22 298 IL7 17 894 199

Reálna hodnota finanč ných nástrojov
Reálna hodnota pohl'adávok a finanč ných závä zkov ocenených v zostatkovej hodnote sa z dôvodu ich krátkej
splatnosti, resp. viazanosti na variabilné  ú rokové  miery, významne nelí ¹ i od ilh ú č tovne; hodnoty.

Riadenie finanč né ho rizika

Nasledovné  riziká sú visia s dr¾ anými finanč nými nástrojmi:
Kreditné  rĺ ziko;
Riziko likvidity;
Trhové  riziko, ktoré  zahrňuje:. Urokové  riziko;. Menové  riziko;. Riziko zmien trhových cien
Skupina mô¾ e pri rĺ adení  svojho komoditné ho, kurzové ho a ú rokové ho rtzika vyplývajú ceho z peňa¾ ných tokov
z podnikatel'ských č inností  a finanč ných dohôd uzatvárať  rozlič né  typy forwardov, ówapov a opcií .

Kreditné  riziko

Koncentrácia ú verové ho rizika vzť ahujú ca sa k ú č tom pohl'adávok je obmedzená v dôsledku velké ho poč tu
zákazní kov Skupiny. Finanč ná situácia zákazní kov je neustále hodnolená a vo v¹ eobecnosti sa od zákazní kov
nevy¾ aduje ¾ iadne ruč enie. .Skupina vytvára oprávné  polo¾ ky na potencĺ álnu stratu zo zní ¾ enia ňoánoĹv
a také to straty spolu neprevy¹ ujú  oč akávanĺ a vedenia'
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Poznámky ku konsoIidovaným ú č tovným výkazom zostaveným v sú tade
¹ tandardmi pre finanč né  vykazovanie za rok konč iaci 31. decembra 2o2o

s medzinárodnými

Analýza poh!'adávok bez znehodnotenia:

V EUR

Zostatková
hodnota

2020

Zostatková
hodnota

2019
V lehote splatnosti bez znehodnotenia

Po lehote splatnosti bez znehodnotenĺ a

do 90 dní

91 - 180 dní

nad 180 dní

Pohlä dávky bez znehodnotenia spolu

3 921 888

27 094

L37 872

1 188 395

5 275 249

3 337 143

54 851

107 398

1 196 809

4 696 201

Analýza pohl'adávok so znehodnotení m:

V EUR
Nominálna

hodnota 2O2O
opravná

polo¾ ka 202o
Zostatková

hodnota 2O20
V lehote splatnosti so znehodnotení m

Po lehote splatnosti so znehodnotení m

do 90 dní

91 - 180 dní

nad 180 dní

27 094

L37 872

1 188 395

(6 774)

(68 s36)
(1 1BB 395)

20 320

68 936

0

Pohlhdávky so znehodnotení m spo!u r 3s3 361 (1 264 1O5) 89 256

Analýza pohl'adávok so znehodnotení m:

V EUR
Nominálna

hodnota 2019
opravná

poto¾ ka 2019
Zostatková

hodnota 2O19
V lehote splatnosti so znehodnotení m

Po lehote splatnostĺ  so znehodnotení m

do 90 dní

91 - 180 dní

nad 180 dní

54 851

107 398

1 196 809

(L3 712)

(s3 69s)

41 139

53 699

0( 11 96 80s)
Pohlhdávky so znehodnotení m spolu 1 3s9 0s8 (r 264 22O) 94 838
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Poznámky ku konso!idovaným ú č tovným výkazom zostaveným v sú lade s medzinárodnými
¹ tandardmi pre finanč né  vykazovanie za rok konč iaci 31. decembra 202o

Riziko likvidity

Politikou Skupiny je, aby mala v sú lade so svojou finanč nou straté giou dostatoč né  peňa¾ né  prostriedky
a ekvivalenty alebo aby mala k dispozí cii finanč né  prostriedky v prĺ meranej vý¹ ke ú verových zdrojov
na pokrytie rizika nedostatoč nej Vý¹ ka ú verových zdrojov k 31. decembru 2020 a k 31. decembru 2019
je nasledovná:

V EUR 2020 2019
Dlhodobé  ú verové  rámce

Krátkodobé  ú verové  rámce

3 607 25Ĺ

5 701 556

609 058

8 344 380

Dostupné  ú verové  zdroje spolu 9 308 807 8 954 038

Analýza rizika likvidity

V EUR

Pohl'adávky

2020 2019

Finanč né  závä zky oceňova né
amortizovanými nák!admi

2020 2019
Na po¾ iadanie

Odldo3mesiacov
Od 3 do 12 mesiacov
Odldo5rokov
Nad 5 rokov

3 921 888

20 320

68 936

3337 r43

41 139

53 699

0

5 700 Ĺ46
3 607 257

0

I 344 980

609 058

Spolu 4 oĹl t44 3 431 981 9 307 397 8 954 038

2020
V EUR

Na
po¾ iadanie

Do3
mesiacov

od
3do12

mesiacov

Od1do5
rokov

Nad 5 rokov Spolu

Dlhodobé
bankové
ú very

3 607 2sr 3 607 25L

Dlh. záv.
z fin.
prenájmu

748 829 748 829

ostatné
dlhod.
závä zky

14 859 14 859

Krátkodobé
bank. ú very

5 701 556 5 701 556

Krátk. záv.
z fin.prenáj

0

Spolu s 70r 556 4 370 939 to o72 49s
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Poznámky ku konsolidovaným ú č tovným výkazom zostaveným v sú lade
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s medzinárodnými

2019
V EUR

Na
po¾ iadanie

Do3
mesiacov

od
3do12

mesiacov

Odldo5
rokov

Nad 5 rokov Spolu

Dlhodobé
bankové
ú very

609 058 609 058

Dlh. záv'
z fin,
prenájmu

998 439 998 439

ostatné
dlhod,
závä zky

10 884 10 884

Krátkodobé
bank. Úvery

8 344 980 I 344 980

Krátk. záv'
z fin'prenáj

0

Spolu 8 344 980 1 618 381 9 963 361

Tľ hové  riziká

Cenové  riziko sú visiace s komoditami

Skupina je vystavená cenové mu riziku sú vĺ siacemu s komoditami na oboch stranách, aj pri kú pe aj pri
predaji,

prič om spravuje toto riziko prostrední ctvom vyplývajú ceho prirodzené ho zabezpeč enia.

Riadenie kapitálu

Hlavným ciel'om skupiny voblasti riadenia kapitálu je zaistiť 'zabezpeč enie vysoké ho kreditné ho ratingu
a zdravých finanč ných ukazovatel'ov kapitálu s cielbm podporiť  ;ei pbdnitatel's'kú  č innosť  a maximalizovä ť
hodnotu akcionárov.

Skupina riadi a upravuje svoju kapitálovú  ¹ truktú ru s pohľ adom na zmeny v ekonomických podmienkach'
V rámci zachovanĺ a alebo ú pravy kapitálovej ¹ truktú ry skupina mô¾ e upraváí "ľ  

"ypÉ iv 
ä i"í otnä  akcionárcm,

vyplatiť  kapitál akcionárom alebó vyä ať  nové  akcie.

¹ truktú ra kapitátu a č isté ho dthu Skupiny a hodnoty vy¹ ¹ ie uvedené ho pomerové ho ukazovatel,a súv nasledujú cej tabul'kel

V EUR
2020 2019

Dlhodobé  ú very okrem krátkodobej č asti

Krátkodobý ú ver s krátkodobou č asť ou dlhodobé ho ú veru

Peniaze a peňa¾ né  ekvivalenty

3 607 25L
5 701 5s6

(603 42e)

609 058
I 344 980

(310 3ss)
č istg oltr I 705 378 8 643 683

Vlastné  imanie pripadajú ce na akcionárov materskej spoloč nosti 6742 955 9 477 694
Vlastné  imanle a č istý dth 15 448 333 ,.a Ĺ2L 377
Ukazovateľ  zadl®enosti (o/o) 56,35 o/o 47,69 olo
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Poznámky ku konsolidovaným ú č tovným výkazom zostaveným v sú tade s medzinárodnými
¹ tandardmi pre finanč né  vykazovanie za ľ ok konč iaci 31. decembra 2o2O

v. INFoRMÁCIE o INÝCH AKTÍ VACH A PAsÍ vAcH.

a) opis a hodnota podmienené ho majetku

Skupina v be¾ nom anĺ  porovnatelhom ú č tovnom období  neevidovala podmienený majetok.

b) opis a hodnota podmienených zä vä zkov

Skupina v be¾ nom ani porovnatelhom ú č tovnom období  neevidovala podmienené  závä zky.
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Poznámky ku konsolidovaným ú č tovným výkazom zostaveným v sú tade s medzinárodnými
¹ tandardmi pre finanč né  vykazovanie za rok konč iaci 31. decembra 2020

vI. TRANSAKCIE so SPRIAZNENÝMI STRANAMI.

Medzi spriaznené  osoby patria akcionári, č lenovia predstavenstva, zamestnanci a spoloč nosti, v ktorých podiel
na základnom imaní  presahuje 20olo ( ovládané  spoloč nosti a spoloč nosti s podstatným vplyvom).

Transakcie so spriaznenými osobami Hodnotové  vyjadrenie obchodu

Spriaznená osoba Kód
obchodu

Be¾ né  ú č tovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajú ce ú č tovné

obdobie

A b c d

CHEMOLAK TRADE, s.r.o. LIBEREC 1 72 3 516

CHEMOLAK TMDE, s.r.o. LIBEREC 2 296 438
CHEMOLAK TMDE, s.r.o. LIBEREC 3 2 118 003 2 L33 144
CHEMOLAK TMDE, s.r.o. LIBEREC 4 8 423 33 958

CHEMOLAK TMDE, s.r.o. LIBEREC 5 2 376 2 786
IBA CHEMOLAK, s.r.o. SMOLENICE 1 51 285 7 224
IBA CHEMOLAK, s.T.o. SMOLENICE 3 1 689 t 74L

IBA CHEMOLAK, s.r.o. SMOLENICE 4 105 193
113 286

IBA CHEMOLAK, s.r.o. SMOLENICE 5 14 890 53 678
CHEMOLAK SECENT, s.r.o. SMOLENICE 1 2 150 L 42L
CHEMOLAK SECENT, s.r.o. SMOLENICE 2 199 663 2L9 654
CHEMOLAK SECENT, s.r.o. SMOLENICE 4 6 081 6 091
REALCHEM PMHA, s.T.o 7 743 756 725 616
BIOENERGO - KOMPLEX, s'r.o. KoLÍ N 7 447 043 43L 925
vÁnosrav - SK, a.s. ®tt-lrua 2 L4 478 29 t99
VÁHoSTAV - SK, a.s. ®luruR 3 3 025 21 183
PLASTIKA, a. s. NITM 3 I20 t 267
PLASTIKA, a. s. NITM 4 20 L43 t4 795
PLASTIKA, a. s. NITM 5 2 533 5 201
PLASTIKA, a. s, NITM 7 r 205 494 1 136 006
PLASTIKA PIPES. s. r. o. NITRA J 167 0

PLASTIKA PIPES. s, T. o. NITM 4 0 5 125
DRUHÁ STMTEGICKÁ, a.s. BMTIS|áVA 2 2L 534 2L 2I7
HC SLOVAN Bratislava, a.s 2 0 20 644
FINASIST, a.s. BMTISLAVA 7 188 370 182 001
PHAROS DEVELOPMENT, s.r.o
BMTISLA

7 t77 478 I09 487
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Poznámky ku konsolidovaným ú č tovným výkazom zostaveným v sú Iade
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s medzinárodnými.

obchody medzi týmiĽo osobami a spoloč nosť ou sa uskutoč ňujú  za obvyklých podmienok a za obvyklé  ceny.
o obchodoch so spriaznenými osobami rozhoduje predstavenstvo.
Kód Druh obchodu
1 nákup materiálu
2 nákup slu¾ by
3 predaj tovaru
4 poskytnutie slu¾ by
5 predaj majetku a materiálu
6 investí cie
7 pô¾ ič ky, postú pené  pohl'adávky a zmenky vrátane ú rokov a kurzových rozdielov

2. Informácie o prí jmoch a výhodách č tenov ¹ tatutárneho orgánu, dozorné ho orgánu a iné ho orgánu
ú č tovnej jednotky

odmeny č tenov ¹ tatutárnych orgánov Spoloč nosti z dôvodu výkonu ich funkcie pre Spoloč nosť  v sledovanom
ú č tovnom období  boli vo vý¹ ke 57 600 EUR

odmeny č lenov dozorných orgánov Spoloč nosti z dôvodu výkonu ich funkcie pre Spoloč nosť  v sledovanom
ú č tovnom období  boli vo vý¹ ke 19 200 EUR

odmeny č lenov ¹ tatutárnych orgánov Spoloč nostĺ  z dôvodu výkonu ich funkcie pre Spoloč nosť  v minulom
ú č tovnom období  boli vo vý¹ ke 55 766 EUR

odmeny č lenov dozorných orgánov Spoloč nostĺ  z dôvodu výkonu ich funkcie pre Spoloč nosť  v sledovanom
ú č tovnom období  boli vo vý¹ ke 13 200 EUR

vII. vÝzNAMNÉ  UDALoSTI Po DNI KU KToRÉ MU sA zosTAvUJE Úč TovNÁ ZÁVIERKA

Po 3!.!2.2020 do dňa zostavenia konsolidovanej ú č tovnej závierky nastali v skupĺ ne nasledujú ce významné
skutoč nosti:

Konsolidovaná ú č tovná závierka bola spracovaná za predpokladu nepretr¾ ité ho pokrač ovania č innosti skupiny.

Poč as celé ho roku 2020 aj v č ase zostavovania tejto konsolidovanej ú č tovnej závierky významne ovplyvňovala
hospodárenie Skupiny pandé mia koronaví rusu. Nakolko sa situácia stále mení , mana¾ ment Skupiny bude
pokrač ovať  v monitorovaní  potenciálneho dopadu a podnikne v¹ etky mo¾ né  kroky na zmiernenie akýchkolVek
negatí vnych ú č inkov na spoloč nosť  a jej zamestnancov' Mana¾ ment Skupĺ ny sleduje aktuálny vývoj ako a;
opatrenia prĺ jí mané  autoritami ¹ tátu, ktoré  primerane implementuje do č innosti Skupiny s cielbm ochrániť
zdravie a bezpeč nosť  zamestnancov a zabezpeč iť  prevádzku Skupiny, pokial'mo¾ no, v ¹ tandardnom re¾ ime.

Skupina cHEMOLAK a. s' zvá®ila v¹ etky potencionálne dopady coVID19 na svoje podnikatel'ské  aktivity
a dospela k záveru, ¾ e v sú č asnosti spoloč nosť  nevie posú diť  významný iný vplyv ne¾  ten, ktoý uvádzame
v poznámkach.
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