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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 

 

Štatutárnemu orgánu spoločnosti CHEMOLAK a. s.  
a Výboru pre audit 

 

Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky 

Názor 
Uskutočnili sme audit konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti CHEMOLAK a. s., 
Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO 31 411 851 a jej dcérskych spoločností („Skupina“), 
ktorá obsahuje výkaz o finančnej pozícii k 31. decembru 2017, výkazy komplexného 
výsledku, zmien vlastného imania a peňažných tokov za rok končiaci sa k uvedenému 
dátumu,  a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných 
metód. 

Podľa nášho názoru, priložená konsolidovaná účtovná závierka poskytuje 

pravdivý a verný 

obraz finančnej situácie Skupiny k 31. decembru 2017, výsledku jej hospodárenia 
a peňažných tokov za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa Medzinárodných 
štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou.    

Základ pre názor  
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards 
on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku 
Zodpovednosť audítora za audit konsolidovanej účtovnej závierky. Od Skupiny sme nezávislí 
podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom 
audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit 
konsolidovanej účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení 
týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú 
dostatočný a vhodný základ pre náš názor. 
 
Kľúčové záležitosti auditu 
Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom 
audite konsolidovanej účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito 
záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom konsolidovanej účtovnej závierky ako 
celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor. 
 
Opravné položky k pohľadávkam 
 
Časť – Použité účtovné zásady a účtovné metódy a časť Pohľadávky v poznámkach ku konsolidovanej 
účtovnej závierke. 
 
 



Opravné položky k pohľadávkam je 
subjektívna oblasť z dôvodu vysokej úrovne 
úsudku manažmentu pri ich určovaní. 
Identifikácia zhodnotenia a stanovenia 
realizovateľnej hodnoty sú vo svojej 
podstate neisté procesy obsahujúce rôzne 
predpoklady a faktory, vrátane finančnej 
situácie obchodného partnera a očakávaných 
budúcich peňažných tokov. Použitie 
rôznych oceňovacích techník 
a predpokladov môže vyústiť do značne 
odlišných odhadov opravných položiek. 
Z dôvodu dôležitosti pohľadávok  
a súvisiacej neistoty odhadu ide o kľúčovú 
záležitosť auditu. 

Vyhodnotili sme nastavenie a otestovali 
efektívnosť interných kontrol v rámci 
hodnotenia zníženia hodnoty. 
Vykonali sme dostatočné postupy pri 
testovaní v oblastiach návrhu 
a prevádzkovej efektívnosti kľúčových 
kontrolných postupov, ktoré zaviedol 
manažment Spoločnosti. 
Aby sme mohli vyhodnotiť správnosť 
výpočtu opravných položiek 
k pohľadávkam, testovanie zahŕňalo 
kontroly v súvislosti so zostavením 
zoznamu pohľadávok a jeho kontrolu, 
metódy stanovenia výšky opravných 
položiek, previerku a schvaľovanie 
výsledkov hodnotenia zníženia hodnoty 
pohľadávok zo strany vedenia Spoločnosti. 
Otestovali sme hlavné vstupy, predpoklady 
a modely použité pri ocenení, pričom sme 
naše výsledky porovnali s ocenením 
Spoločnosti. 
Zamerali sme sa na to, či zverejnenia 
Spoločnosti v rámci účtovnej závierky vo 
vzťahu k oceneniu pohľadávok sú v súlade 
s účtovnými požiadavkami Zákona 
o účtovníctve. 

 
 
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za konsolidovanú účtovnú závierku 
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto konsolidovanej účtovnej závierky tak, aby 
poskytovala pravdivý a verný obraz podľa Medzinárodných štandardov finančného 
výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou a za tie interné kontroly, ktoré považuje za 
potrebné na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné 
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.  
Pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za 
zhodnotenie schopnosti Skupiny nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie 
skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za 
použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal 
v úmysle Skupinu zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú 
možnosť než tak urobiť.  
 
Zodpovednosť audítora za audit konsolidovanej účtovnej závierky 
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či konsolidovaná účtovná závierka ako 
celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať 
správu audítora, vrátane názoru.  Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je 
zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí 
významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu 
alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že 
jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, 
uskutočnené na základe tejto konsolidovanej účtovnej závierky.  
 



V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého 
auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame  profesionálny skepticizmus. Okrem 
toho:  

 Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti konsolidovanej účtovnej 
závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme 
audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú 
dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia 
významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku 
chyby, pretože podvod môže  

 zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo 
obídenie internej kontroly.  

 Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli 
navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom 
vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Skupiny. 

 Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť 
účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym 
orgánom. 

 Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad 
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov 
záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo 
okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Skupiny nepretržite 
pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme 
povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené 
v konsolidovanej  účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, 
modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do 
dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu 
spôsobiť, že Skupina prestane pokračovať v nepretržitej činnosti. 

 Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah konsolidovanej účtovnej závierky 
vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či konsolidovaná účtovná závierka 
zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému 
zobrazeniu. 

 

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu 
a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných 
nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme. 
 
Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné 
požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných 
skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu 
nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach. Zo skutočností 
komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri 
audite konsolidovanej účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými 
záležitosťami auditu. 
 
Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich 
zverejnenie nevylučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že 
určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že 
nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia. 



 
Ďalšie požiadavky na obsah správy audítora v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa 
štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu 

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre Výbor pre audit 
Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný so správou vypracovanou pre 
Výbor pre audit spoločnosti, ktorú sme vydali v ten istý deň ako je dátum vydania tejto 
správy.  
 
Neaudítorské služby 
Neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných 
požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone 
auditu sme zostali nezávislí od skupiny. 
 
Bratislava, 25. apríl 2018 
 
 
Ing. Vladimír Kolenič 
Zodpovedný audítor  
Licencia SKAU č. 203 

                    
    Overovateľ:    INTERAUDIT Group, s.r.o. 

Šancova 102/A,  831 04 Bratislava 
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel Sro, vložka č. 16969/B 
IČO:  35 743 409 
Licencia SKAU č. 168 
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CHEMOLAK  a. s.

Konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní za rok, ktorý sa skončil 31. decembra  2017

(v  EUR) 

Konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní
Základné 

imanie

Kapitálové 

rezervy

Oceňovacie 

rezervy

Nerozdelený 

zisk/strata Spolu

Nekontrolujúce 

podiely Celkom

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Stav k 1. januáru 2016 16 635 343 -2 349 494 843 812 -2 713 340 12 416 321 0 12 416 321

Komplexný výsledok za účtovné obdobie 0 50 178 1 048 1 478 580 1 529 806 0 1 529 806

Pridel do rezervneho fondu 0 62 227 62 227 0 62 227

Zmena stavu kapitálových fondov 0 -286 549 -1 560 904 -1 847 453 -1 847 453

Nakup vlastnych akcií 0 0 0 0 0 0 0

Stav k 31. decembru 2016 16 635 343 -2 523 638 844 860 -2 795 664 12 160 901 0 12 160 901

Stav k 1. januáru 2017 16 635 343 -2 523 638 844 860 -2 795 664 12 160 901 0 12 160 901

Komplexný výsledok za účtovné obdobie 0 2 024 466 528 537 -2 431 611 121 392 0 121 392

Pridel do rezervneho fondu 0 54 381 54 381 0 54 381

Zmena stavu kapitálových fondov 0 -570 224 0 -570 224 -570 224

Nakup vlastnych akcií 0 0 0 0 0 0 0

Stav k 31. decembru 2017 16 635 343 -1 015 015 1 373 397 -5 227 275 11 766 450 0 11 766 450



Konsolidovanf vikaz peiainfch tokov za rok, Korf sa skontil k 31. decembru 2O1.7

(v EUR)

Peiain6 toky z hospod5rskych tinnosti
V,isledok hospodSrenia z beinej dinnosti pred zdanenim dafiou z prijmov (+/J
Podiel na zisku pridruien'ich spoloinosti

Odpisy dlhodob6ho nehmotn6ho majetku a dlhodob6ho hmotn6ho majetku (+)
Zmena stavu dlhodob'ich rezerv (+/-)
0roky 0dtovan6 do n5kladov (+)

tiroky ildtovan6 do rninosov (-)

Ostatn6 poloZky nepefiain6ho charakteru (+/-)
Zmena stavu pohl'ad5vok z prev6dzkovej dinnosti (+/,
Zmena stavu z5vdzkov z prev5dzkovej dinnosti (+/-)
Zmena stavu zSsob (+/-)
V'idavky na dafi z prijmov (+/ -)

Zaplaten6 froky (+/ -)

Prijat6 froky (+/ -)

iist6 peitiin6 toky z hospod5rskej iinnosti

Peiain6 toky z investiinej tinnosti
V'idavky na obstaranie dlhodob6ho nehmotn6ho a hmotn6ho majetku (-)

Prijmy z predaja dlhodob6ho hmotn6ho majetku (+)

iist6 peiain6 toky z investiinej iinnosti

Peiain6 toky z finanEnfch Einnosti
N6kup vlastn,ich akcii

Splatenie (-)i derpanie (+) riverov a p6Zidiek

Uhrada z6vdzkov z finandn6ho lizinou

iist6 peiaint6 toky z finaninfc-h tinnosti

ilst6 zvfSenie alebo Eist6 zniienie pedainfch prostriedkov ( +/-)

Stav peiainfch prostriedkov na zaiiatku riitovn6ho obdobia (+/-)

Stav pefiainfch prostriedkov a na konci riitovn6ho obdobia (+/-)

20L7

-947 086

55 270

L 493 747

1 513 684

172 509

-28 3t7
-5 016 260

3 5L4 436

5L7 542

-631 231

0
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POZNÁMKY KU KONSOLIDOVANÝM ÚČTOVNÝM VÝKAZOM 
 

ZOSTAVENÝM  V SÚLADE  S MEDZINÁRODNÝMI ŠTANDARDMI 
 

PRE FINANČNÉ VYKAZOVANIE ZA ROK KONČIACI 
 

31.DECEMBRA 2017 
 
I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 

Tieto konsolidované finančné výkazy za rok končiaci sa 31. decembra 2017 zostavil CHEMOLAK, a.s. 
(„CHEMOLAK“), a jeho dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti (spolu „skupina“) podľa 
Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo („IFRS“) tak, ako boli schválené na použitie v 
Európskej únii. Mena vykazovania skupiny je euro (EUR). Tieto konsolidované finančné výkazy boli 
zostavené za predpokladu nepretržitého pokračovania. 

Konsolidované finančné výkazy skupiny k 31. decembru 2017 sú zostavené v zmysle § 22 zákona               
č. 431/2002 o účtovníctve (v znení neskorších predpisov), za účtovné obdobie od 1. januára 2017 
do 31.12.2017 

 
Opis hospodárskej činnosti konsolidovanej skupiny spoločností pod názvom CHEMOLAK  
• výroba farieb, lakov, tmelov, fermeže, náterových látok, leštiacich prostriedkov, impregnačných 

prostriedkov, výroba pomocných prostriedkov, elektroforéznych náterových látok, 
elektroizolačných lakov, nástrekových hmôt na báze organických spojív a organických plnidiel 

• veľkoobchod  a maloobchod s farbami, lakmi, tmelmi, fermežou, náterovými látkami, leštiacimi 
prostriedkami, impregnačnými prostriedkami, pomocnými prostriedkami, elektroforéznymi 
látkami, elektroizolačnými lakmi, nástrekovými hmotami na báze organických spojív 
a organických plnidiel, 

• poskytovanie servisných služieb súvisiacich s výrobou a distribúciou výrobkov spoločnosti 
•  baliaca činnosť 
• zahraničnoobchodná činnosť, 
• cestná motorová doprava 
• medzinárodná cestná nákladná doprava 
• výroba a rozvod tepelnej energie a TÚV 
• prevádzkovanie vlastnej železničnej vlečky 
 
Zamestnanci skupiny 
Stav zamestnancov k 31. decembru 2017:       269 
– z toho vedúci zamestnanci:                           10 
Stav zamestnancov k 31. decembru 2016:       277  
– z toho vedúci zamestnanci:                            10 
 
1. Neobmedzené ručenie 
CHEMOLAK nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom. CHEMOLAK a.s. je spoločníkom v šiestich 
spoločnostiach s ručením obmedzeným, pričom majetkové podiely na základnom imaní v týchto 
spoločnostiach sa pohybujú od 50 % do 100 %. Do konsolidačného poľa boli zahrnuté okrem 
materskej spoločnosti CHEMOLAK a.s. tri dcérske spoločnosti: Chemolak Secent, s.r.o. Smolenice, 
CHEMOLAK TRADE, spol. s r.o. Liberec a REALCHEM PRAHA s.r.o. a v  konsolidačnom poli figurujú aj 
spoločný podnik IBA CHEMOLAK, s.r.o. Smolenice a pridružený podnik BIOENERGO-KOMPLEX,s.r.o. 
Kolín. 
 
1. Právny dôvod na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky 
Náležitosti Zákona o účtovníctve ukladajú spoločnosti zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku 
v súlade s IFRS prijatými v rámci EU.  
 

2. Vyhlásenie o súlade s predpismi 
Táto konsolidovaná účtovná závierka je zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre 
finančné výkazníctvo (IFRS), ktoré obsahujú štandardy a interpretácie schválené Radou pre 
Medzinárodné účtovné štandardy a Komisiou pre interpretáciu Medzinárodných štandardov pre 
finančné vykazovanie  ktoré boli prijaté Európskou úniou (EU). 
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3. Vyhlásenie o zhode  
 
Táto konsolidovaná účtovná závierka bola pripravená na základe slovenského zákona o účtovníctve 
v súlade s Medzinárodnými štandardami pre finančné vykazovanie International Financial Reporting 
Standards (ďalej len „IFRS“) prijaté Radou pre medzinárodné účtovné štandardy IASB (International 
Accounting Standards Board) tak, ako boli schválené na použitie v Európskej únii (ďalej len „EÚ“). 
 
4. Východiská pre zostavenie  konsolidovanej účtovnej závierky 
 
Konsolidovaná účtovná závierka obsahuje účtovné závierky Spoločnosti a jej dcérskych spoločností 
vyhotovované každý rok k 31. decembru. Účtovné závierky dcérskych spoločností sú zostavené za 
rovnaké účtovné obdobie ako účtovná závierka materskej spoločnosti využívajúc konzistentné účtovné 
zásady. Úpravy sú urobené len s cieľom zosúladiť akékoľvek rozdielne účtovné pravidlá, ktoré môžu 
existovať.  
Všetky zostatky účtov, transakcie a nerealizované zisky z transakcií medzi spoločnosťami v Skupine sú 
eliminované.  
Dcérske spoločnosti, pričom ide o tie subjekty, v ktorých má Skupina právomoc kontrolovať ich 
činnosti, sa konsolidujú od dátumu prevodu kontroly na Skupinu a prestávajú sa konsolidovať od 
dátumu straty kontroly. V prípade straty kontroly nad dcérskou spoločnosťou, zahŕňa konsolidovaná 
účtovná závierka výsledky za časť obdobia, počas ktorého mala Skupina kontrolu nad takouto 
dcérskou spoločnosťou.  
Akvizície sú zaúčtované použitím nákupnej metódy účtovania, ktorá zahŕňa priradenie nákladov 
akvizície k reálnej hodnote nadobudnutých aktív, záväzkov a podmienených záväzkov prevzatých 
k dátumu akvizície. 
 
5. Informácie o konsolidovanom celku 
 
Priložená konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená k 31.decembru 2017 tak, aby bolo možné 
vykázať konsolidovanú majetkovú situáciu a konsolidované výsledky hospodárenia  skupiny  
spoločností. Predmetom konsolidácie boli tieto spoločnosti: 
 
 

CHEMOLAK a.s. SMOLENICE 
   

DCÉRSKE SPOLOČNOSTI  
OBCHODNÝ PODIEL 

SKUPINY v % 
   
CHEMOLAK TRADE, spol. s r.o. Liberec  100,00 % 
   
Chemolak Secent, s.r.o. Smolenice  100,00 % 
   
REALCHEM PRAHA s.r.o. Liberec  100,00 % 
   

SPOLOČNÝ PODNIK  
OBCHODNÝ PODIEL 

SKUPINY v % 
   
IBA CHEMOLAK, s.r.o Smolenice  50,00 % 

 

PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI  
OBCHODNÝ PODIEL 

SKUPINY v % 
   
BIOENERGO-KOMPLEX, s.r.o Kolín   49,91 % 

 
 
Konsolidovanú účtovnú závierku za skupinu podnikov, ktorej súčasťou je aj CHEMOLAK a.s. 
zostavuje práve CHEMOLAK a.s. Smolenice, nakoľko je vo vzťahu k ostatným účtovným jednotkám 
konsolidačného poľa v pozícii materskej spoločnosti.  
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II. PREHĽAD VÝZNAMNÝCH ÚČTOVNÝCH POSTUPOV  
 
Skupina uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve 
a s postupmi účtovania pre podnikateľov. Účtovníctvo sa vedie v mene EURO. 
Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ 
sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich 
platenia.  
Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky 
riziká, znehodnotenia a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu 
zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky. 
Konsolidovaná účtovná závierka bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania 
činnosti skupiny.  
 

Odhady vedenia   
Zostavenie účtovnej závierky v súlade s IFRS si vyžaduje použitie odhadov a predpokladov, ktoré 
ovplyvňujú vykazované hodnoty majetku a záväzkov k dátumu zostavenia účtovnej závierky ako 
aj vykazované hodnoty výnosov a nákladov počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka 
zostavená. Hoci tieto odhady robí vedenie spoločnosti a skupiny podľa svojho najlepšieho poznania 
aktuálnych udalostí, skutočné výsledky sa v konečnom dôsledku môžu od týchto odhadov líšiť. 
Najvýznamnejšie odhady sa týkajú stanovenia doby životnosti dlhodobého hmotného majetku a 
odhadu vymožiteľnosti obchodných pohľadávok.   
 
Základ konsolidácie 
Konsolidovaná účtovná závierka obsahuje účtovné závierky spoločnosti a subjektov, ktoré 
kontroluje (dcérske spoločnosti). Skupina CHEMOLAK kontroluje tie subjekty, v ktorých má právo 
riadiť finančnú a prevádzkovú politiku subjektu tak, aby z ich činností získavala úžitky. 
Výsledky dcérskych spoločností, ktoré Skupina CHEMOLAK počas roka získala alebo predala, sa 
zahrnú do konsolidovaného výkazu ziskov a strát od dátumu obstarania v prípade obstarania, 
resp. do dátumu predaja v prípade predaja. 
Menšinové podiely na vlastnom imaní konsolidovaných dcérskych spoločností sa vykazujú oddelene 
od podielov skupiny na vlastnom imaní. Menšinové podiely zahŕňajú hodnotu takýchto podielov 
k dátumu vzniku podnikovej kombinácie a podielu menšinových vlastníkov na zmenách vlastného 
imania od dátumu kombinácie. Strata pripadajúca na menšinový podiel, ktorá prevyšuje hodnotu 
menšinového podielu na vlastnom imaní dcérskej spoločnosti, sa zúčtuje s podielom skupiny 
okrem sumy, ktorá predstavuje záväzné ručenie menšinových podielnikov a môže predstavovať 
dodatočnú investíciu na krytie strát. 
Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky 
riziká, znehodnotenia a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu 
zostavenia účtovnej závierky. 

 
Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku skupiny 

    
a) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi alebo 

reprodukčnou obstarávacou cenou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia 
cena tohto majetku; vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú 
činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť; reprodukčná 
obstarávacia cena je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje. Ak sa 
jednotková cena takéhoto majetku pohybuje v intervale od 33 EUR do 2 400 EUR, ide o drobný 
nehmotný investičný majetok, ktorý sa jednorazovo odpisuje do nákladov pri zaradení. Súčasťou 
dlhodobého nehmotného majetku sú aj aktivované náklady na vývoj.  

 
Aktivované  výsledky vývoja 
Náklady na vývoj sa po splnení zákonom stanovených predpokladov aktivujú do majetku 
spoločnosti. Aktivované náklady na vývoj predstavujú výsledky úspešne vykonaných 
vývojových prác. Náklady vynaložené na vývoj Skupina CHEMOLAK aktivuje pri splnení 
podmienok: 
• výrobok je jasne definovaný a náklady na jeho vývoj možno identifikovať, 
• Skupina CHEMOLAK má v úmysle výrobok vyrábať a predávať, 
• Skupina CHEMOLAK môže preukázať existenciu trhu pre daný výrobok, 
• Skupina CHEMOLAK má dostatočné zdroje na dokončenie vývojového projektu, jeho predaj 

alebo vnútorné využitie 
• Skupina CHEMOLAK je schopná identifikovať ako bude nehmotný majetok  generovať 

pravdepodobné budúce úžitky 
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Skupina CHEMOLAK vykonala analýzu kapitalizovaných nákladov s cieľom odhadnúť presnú výšku, 
ktorá mala byť zahrnutá do nákladov alebo zaradená do používania a amortizovaná spolu so 
súvisiacimi výnosmi a plánuje zlepšiť vnútorné postupy na zabezpečenie súladu s týmito 
podmienkami. 
Hodnota aktivovaných nákladov nesmie prevýšiť očakávanú sumu budúcich ekonomických prínosov 
z výrobku. Skupina CHEMOLAK účtuje aktiváciu nákladov na vývoj na ťarchu účtu Obstaranie 
nehmotných investícií a v prospech účtu Aktivácia nehmotného investičného majetku.  

 
b) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. 
Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním 
(prepravné a clo). Ak sa jednotková cena takéhoto majetku pohybuje v intervale od 33 EUR                      
do 1 700 EUR pri hmotnom majetku a v intervale od 33 EUR do 2 400 EUR pri nehmotnom majetku, 
ide o drobný investičný majetok, ktorý sa jednorazovo odpisuje do nákladov počas dvoch rokov.  
 
c) Dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou; obstarávacia cena predstavuje cenu, za 
ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, 
poradcom, burzám).  
 Rozhodujúcu  časť  dlhodobého  finančného  majetku CHEMOLAK a. s.  tvoria  podiely  na  
základnom imaní  ovládaných spoločností. Na vyjadrenie rizika zníženia hodnoty dlhodobého 
finančného majetku  vytvoril CHEMOLAK a.s. opravné položky.  
 
 Odpisový plán dlhodobého majetku 

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

 
 

Druh majetku Životnosť Ročná odpisová 
sadzba 

Softvér 4 – 20 rokov 5 % - 25,0 % 
Nehmotné výsledky vývoja 5 rokov 20,0 % 
Budovy a stavby 30 - 40 rokov 2,5 % - 3,33 % 
Stroje a zariadenia  12 - 15 rokov  8,33 %  - 16,6 % 
Dopravné prostriedky 4 roky 25,0 % 
Inventár 8 rokov 12,5 % 
Drobný hmotný majetok 2 roky 50,0 % 

 
 

Doba životnosti a odpisové metódy sa preverujú každý rok, aby sa zabezpečila konzistentnosť 
metódy a doby odpisovania s predpokladaným prínosom ekonomických úžitkov z položiek 
hmotného majetku. 
Položka dlhodobého hmotného majetku sa odúčtuje pri jeho vyradení, alebo keď sa z ďalšieho 
používania majetku neočakávajú žiadne budúce ekonomické úžitky. Zisk alebo strata z odúčtovania 
majetku, stanovená porovnaním výnosov s účtovnou hodnotou položky, je vykázaná vo výkaze 
ziskov a strát v roku, v ktorom sa položka odúčtovala. 

 
Finančný lízing - majetok obstaraný formou finančného lízingu vykazuje Skupina CHEMOLAK ako 
dlhodobý majetok v objektívnej hodnote ku dňu obstarania v súlade s IAS 17. Príslušná 
zodpovednosť  nájomcu je zahrnutá v súvahe ako záväzok z finančného lízingu. Finančné náklady, 
ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými záväzkami vyplývajúcimi z lízingu a objektívnou hodnotou 
nadobudnutého majetku sa účtujú do výkazu ziskov a strát počas doby trvania lízingu. 
             
 
 
    
Dlhodobý majetok určený na predaj 
Dlhodobý majetok a vyraďované skupiny aktív a záväzkov sa klasifikujú ako určené na predaj, keď 
ich účtovnú hodnotu možno realizovať skôr predajom než nepretržitým používaním. Táto 
podmienka sa považuje za splnenú, len keď je predaj vysoko pravdepodobný, pričom majetok 
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(alebo skupina aktív a záväzkov určených na predaj) je k dispozícii na okamžitý predaj v stave, 
v akom sa práve nachádza. Vedenie sa musí usilovať o realizáciu predaja, o ktorom by sa malo 
predpokladať, že splní kritériá na vykázanie skončeného predaja do jedného roka od dátumu 
takejto klasifikácie. 
Dlhodobý majetok (a skupina aktív a záväzkov určených na predaj) určený na predaj sa oceňuje 
predchádzajúcou účtovnou hodnotou majetku alebo reálnou hodnotou mínus náklady na predaj, 
podľa toho, ktorá je nižšia. 
 
Zníženie hodnoty hmotného a nehmotného majetku 
Skupina posúdi ku každému súvahovému dňu účtovnú hodnotu hmotného a nehmotného majetku,                    
aby určila, či existujú náznaky, že hodnota daného majetku sa znížila. V prípade výskytu takýchto 
náznakov sa vypracuje odhad realizovateľnej hodnoty daného majetku, aby sa určil rozsah 
prípadných strát zo zníženia jeho hodnoty. Ak realizovateľnú hodnotu individuálnej položky 
nemožno určiť, skupina určí realizovateľnú hodnotu jednotky vytvárajúcej peňažné prostriedky, 
ktorej daný majetok patrí. 
Realizovateľná hodnota sa rovná reálnej hodnote zníženej o náklady na predaj alebo použiteľnej 
hodnote podľa toho, ktorá je vyššia. Pri posudzovaní použiteľnej hodnoty sa diskontuje odhad 
budúcich peňažných tokov na ich súčasnú hodnotu pomocou diskontnej sadzby pred zdanením, 
ktorá vyjadruje aktuálne trhové posúdenie časovej hodnoty peňazí a riziká špecifické pre daný 
majetok. 
Ak je odhad realizovateľnej hodnoty majetku (alebo jednotky vytvárajúcej peňažné prostriedky) 
nižší než jeho účtovná hodnota, zníži sa účtovná hodnota daného majetku (jednotky vytvárajúcej 
peňažné prostriedky) na jeho realizovateľnú hodnotu. Strata zo zníženia hodnoty sa premietne 
priamo do výkazu ziskov a strát. V takom prípade sa strata zo zníženia hodnoty posudzuje ako 
zníženie precenenia. 
Ak sa strata zo zníženia hodnoty následne zruší, účtovná hodnota majetku (jednotky vytvárajúcej 
peňažné prostriedky) sa zvýši na upravený odhad jeho realizovateľnej hodnoty, ale tak, aby 
zvýšená účtovná hodnota neprevýšila účtovnú hodnotu, ktorá by sa určila, keby                      
sa v predchádzajúcich rokoch nevykázala žiadna strata zo zníženia hodnoty majetku (jednotky 
vytvárajúcej peňažné prostriedky). Zrušenie straty zo zníženia hodnoty sa priamo premietne                      
do výkazu ziskov a strát.  
 

Zásoby 
Zásoby sa uvádzajú v obstarávacej cene. Obstarávacia cena zahŕňa priamy materiál, prípadné 
priame mzdy a súvisiace režijné náklady vynaložené na to, aby zásoby boli na súčasnom mieste 
a v súčasnom technickom stave. Obstarávacia cena sa vypočíta pomocou metódy FIFO (prvý                     
do skladu, prvý zo skladu). Čistá realizačná hodnota predstavuje odhad predajnej ceny zníženej                
o všetky odhadované náklady na dokončenie a náklady na marketing, predaj a distribúciu. 
 
Zásoby obstarané kúpou: - nakupovaný materiál a nakupovaný tovar sa oceňujú obstarávacou 
cenou; pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO; do vedľajších nákladov vstupuje 
clo, prepravné a provízie; vedľajšie náklady sa rozvrhujú ako odchýlka podľa podielu súčtu stavu 
a prírastku odchýlky na súčte stavu a prírastku zásob 
 
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - nedokončená výroba, polotovary a výrobky. 
Oceňujú sa  štandardnými cenami, ktoré sa približujú skutočným nákladom pri bežných 
podmienkach podnikania. 
  
Krátkodobé pohľadávky  
Pohľadávky sa pri prvotnom vykázaní oceňujú reálnou hodnotou a následne sa oceňujú 
amortizovanými nákladmi zistenými pomocou metódy efektívnej úrokovej sadzby. Keď existuje 
objektívny dôkaz o znížení hodnoty aktíva, príslušné opravné položky na odhadované 
nevymožiteľné sumy sa premietnu do výkazu ziskov a strát. Vykázaná opravná položka sa oceňuje 
ako rozdiel medzi účtovnou hodnotou daného aktíva a súčasnou hodnotou odhadu budúcich 
peňažných tokov diskontovaných platnou úrokovou sadzbou vypočítanou pri prvotnom ocenení. 
   
Peniaze a peňažné ekvivalenty predstavujú pokladničnú hotovosť, zostatky na bežných účtoch 
(netermínované vklady) a ostatné krátkodobé vysokolikvidné investície, ktoré sú priamo 
zameniteľné za vopred známu sumu peňažných prostriedkov a pri ktorých nehrozí významná 
zmena hodnoty. 
Vykazujú sa v obstarávacej cene. Peňažné prostriedky  zahŕňajú hotovosť a bankové vklady. 
 
 



  
 
Poznámky ku konsolidovaným účtovným výkazom zostaveným v súlade s medzinárodnými 
štandardmi pre finančné vykazovanie za rok končiaci 31. decembra 2017 
 
 
 
 

 6

Finančné záväzky a vlastné imanie 
Finančné záväzky a nástroje vlastného imania, ktoré vydá skupina, sa klasifikujú podľa druhu 
uzatvorených zmluvných dohôd a definície finančného záväzku a  nástroja vlastného imania. Nástroj 
vlastného imania je akákoľvek zmluva, ktorá dokladuje zostávajúci podiel na majetku skupiny po 
odpočte všetkých jej záväzkov.  
 
Záväzky z obchodného styku 
Záväzky z obchodné styku sa prvotne oceňujú reálnou hodnotou a následne amortizovanými 
nákladmi pomocou metódy efektívnej úrokovej sadzby. 
 
Dotácie 
Štátne dotácie 
Štátne dotácie sa vykazujú v reálnej hodnote, ak existuje primerané uistenie o prijatí dotácie a 
splnení všetkých podmienok spojených s prijatím dotácie. Ak sa dotácia vzťahuje na úhradu 
nákladov, vykazuje sa ako výnos počas doby potrebnej na systematické kompenzovanie dotácie s 
nákladmi, na ktorých úhradu je dotácia určená. 
Ak sa dotácia vzťahuje na obstaranie dlhodobého majetku, reálna hodnota dotácie sa účtuje do 
výnosov budúcich období a rovnomerne sa zúčtováva do zisku/straty počas odhadovanej životnosti 
príslušného majetku. 
 
Úvery a pôžičky 
Úročené bankové úvery, kontokorentné účty a pôžičky sa prvotne oceňujú reálnou hodnotou 
a následne amortizovanými nákladmi pomocou metódy efektívnej úrokovej sadzby. Všetky rozdiely 
medzi výnosmi (po odpočte nákladov na transakciu) a splatením, resp. umorením úveru, sa 
vykazujú počas doby splácania v súlade s účtovnou zásadou skupiny platnou pre náklady na prijaté 
úvery a pôžičky (pozri vyššie). 
 
Rezervy  
Skupina vykazuje rezervy na súčasné záväzky vyplývajúce z minulých udalostí, ak je 
pravdepodobné, že tieto záväzky bude musieť splniť. Rezervy sa oceňujú na základe najlepšieho 
odhadu vedenia týkajúceho sa nákladov nevyhnutných na vyrovnanie záväzku k dátumu súvahy. 
V prípade, že vplyv takéhoto prepočtu je významný, diskontujú sa na súčasnú hodnotu. 
 
Podmienené záväzky sú možné záväzky, ktoré vyplývajú z minulých udalostí a ich existencia 
bude potvrdená tým, že budúca neistá udalosť nastane alebo nie. Sú to napríklad pasívne súdne 
spory u ktorých sa dopredu nevie, či ich Skupina CHEMOLAK prehrá a bude musieť znášať určité 
sankcie, alebo nie. 
 
Devízové transakcie sa  evidujú vo funkčnej mene spoločnosti, pričom  pri čiastke v cudzej mene                     
sa použije výmenný kurz medzi funkčnou a cudzou menou platný v deň transakcie. Kurzové rozdiely                   
zo zaúčtovania peňažných položiek kurzom, ktorý sa líši od kurzu, v ktorom boli prvotne zaúčtované                  
sa vykazujú v konsolidovanom výkaze ziskov a strát v období,  v ktorom vznikli. Peňažné aktíva 
a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítajú kurzom platným v súvahový deň. Majetok 
a záväzky dcérskych spoločností sa prepočítajú kurzom platným k súvahovému dňu, nasledovne: 
kurzové rozdiely z účtov dlhodobého finančného majetku sa účtujú v prospech ( na ťarchu ) účtov 
dlhodobého finančného majetku súvzťažne s vlastným imaním. 
kurzové rozdiely z účtov pohľadávok, krátkodobého finančného majetku (pokladňa, bankové účty), 
záväzkov, úverov a finančných výpomocí sa účtujú v prospech ( na ťarchu ) účtov dlhodobého 
finančného majetku súvzťažne s účtami kurzových rozdielov uvádzaných vo  výkaze  komplexného 
výsledku.  
Výnosy a náklady sa prepočítajú váženým priemerným kurzom za účtovné obdobie.  
Výsledné kurzové rozdiely sa vykazujú vo fonde z prepočtu cudzích mien, ktorý je súčasťou 
vlastného imania.   
 
 
Vykazovanie výnosov 
Výnosy sa vykazujú, ak je pravdepodobné, že do spoločnosti budú plynúť ekonomické úžitky spojené 
s transakciou a výška výnosu sa dá spoľahlivo určiť. Vykázané dane 
Daň z príjmov zahŕňa splatnú a odloženú daň. 
 
Vykázané dane 
Daň z príjmov zahŕňa splatnú a odloženú daň. 
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Splatná daň sa vypočíta na základe zdaniteľného zisku za daný rok. Zdaniteľný zisk sa odlišuje od 
zisku, ktorý je vykázaný vo výkaze ziskov a strát, pretože nezahŕňa položky výnosov, resp. 
nákladov, ktoré sú zdaniteľné alebo odpočítateľné od základu dane v iných rokoch, ani položky, 
ktoré nie sú zdaniteľné, resp. odpočítateľné od základu dane. Záväzok skupiny zo splatnej dane sa 
vypočíta pomocou daňových sadzieb platných, resp. uzákonených, do dátumu zostavenia súvahy. 
Splatná daň z príjmov sa vypočítava z účtovného zisku jednotlivých spoločností vstupujúcich do 
konsolidácie v zmysle platných právnych predpisov po zohľadnení prípadných úprav o niektoré 
položky na daňové účely. Slovenská legislatíva nevyžaduje predkladanie daňových priznaní 
z konsolidovaných príjmov. 
Odložená daň sa vykáže na základe rozdielov medzi účtovnou hodnotou aktív a záväzkov 
vykázanou vo finančných výkazoch a príslušným daňovým základom použitým na výpočet 
zdaniteľného zisku a účtuje sa pomocou záväzkovej metódy. Odložené daňové záväzky sa vykazujú 
všeobecne za všetky zdaniteľné dočasné rozdiely; odložené daňové pohľadávky sa vykážu, ak je 
pravdepodobné, že vznikne zdaniteľný zisk, voči ktorému bude možno uplatniť dočasné rozdiely 
odpočítateľné od základu dane.  
Odložené daňové záväzky sa vykazujú za zdaniteľné dočasné rozdiely, ktoré vznikajú pri 
investíciách do dcérskych spoločností okrem prípadov, keď skupina rozpustenie dočasného rozdielu 
kontroluje, pričom je pravdepodobné, že dočasný rozdiel nebude realizovaný v blízkej budúcnosti. 
Účtovná hodnota odložených daňových pohľadávok sa posudzuje vždy k súvahovému dňu a znižuje 
sa, ak už nie pravdepodobné, že vzniknú zdaniteľné príjmy, ktoré by postačovali na opätovné 
získanie časti aktív alebo ich celej výšky. 
Odložená daň sa vypočíta pomocou daňových sadzieb, o ktorých sa predpokladá, že budú platné 
v čase zúčtovania záväzku, resp. realizácie pohľadávky. Odložená daň sa účtuje na ťarchu alebo 
v prospech výkazu ziskov a strát okrem prípadov, keď sa vzťahuje na položky, ktoré sa účtujú 
priamo do vlastného imania (na ťarchu alebo v prospech). V takom prípade sa do vlastného imania 
účtuje aj príslušná odložená daň. 
Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa navzájom zúčtujú, ak existuje právny nárok na zúčtovanie 
splatných daňových pohľadávok so splatnými daňovými záväzkami a ak súvisia s daňou z príjmov 
vyrubenou tým istým daňovým úradom, pričom skupina má v úmysle zúčtovať svoje splatné daňové 
pohľadávky a záväzky na netto báze. 
 
Výpočet zisku na akciu  (- vážený priemer zisku prislúchajúceho kmeňovým akcionárom a počtu 
akcií v obehu)  
 
Významné účtovné posúdenia a odhady: Pri uplatňovaní účtovných zásad uvedených vyššie 
vedenie posúdilo významnosť dopadu na čiastky vykázané v účtovnej závierke. Najdôležitejšie 
posúdenia sa týkajú: 
a) vytvorenia zdaniteľného príjmu voči ktorému je možné zaúčtovať odložené daňové 

pohľadávky 
b)      matematicko - poistných odhadov použitých pri výpočte záväzkov 

 
Zdroje neistoty pri odhadoch: 
Zostavenie účtovnej závierky podľa IFRS si vyžaduje použitie odhadov a predpokladov, ktoré majú 
dopad na čiastky vykazované v účtovnej závierke a v poznámkach k účtovnej závierke. Hoci tieto 
odhady sú založené na najlepšom poznaní aktuálnych udalostí a postupov, skutočné výsledky sa 
môžu od týchto odhadov líšiť.  
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Aplikácie nových a novelizovaných Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva 
(IFRS) 2017 
 
Spoločnosť prijala všetky nové a revidované štandardy a interpretácie, ktoré vydala Rada pre 
medzinárodné účtovné štandardy (International Accounting Standards Board - IASB) a Výbor pre 
interpretáciu medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (International Financial 
Reporting Interpretations Committee - IFRIC) pri IASB, ktoré boli schválené na použitie v Európskej 
únii (ďalej len „EÚ“), a ktoré sa vzťahujú na jej činnosti a sú platné pre účtovné obdobia so 
začiatkom 1. januára 2017. Nasledujúce dodatky k existujúcim štandardom, ktoré vydala Rada pre 
medzinárodné účtovné štandardy a schválila EÚ, sú platné pre bežné účtovné obdobie:  
• Dodatky k IAS 7 „Výkazy peňažných tokov“ – Iniciatíva zlepšení v oblasti zverejňovaných 

informácií – prijaté EÚ dňa 6. novembra 2017 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 
1. januára 2017 alebo neskôr),  

• Dodatky k IAS 12 „Dane z príjmov“ – Vykázanie odložených daňových pohľadávok z 
nerealizovaných strát “–prijaté EÚ dňa 6.novembra 2017 (s účinnosťou pre účtovné obdobia 
začínajúce sa 1. januára 2017 alebo neskôr).  

Uplatnenie týchto štandardov a dodatkov k existujúcim štandardom nespôsobilo žiadne významné 
zmeny v účtovných zásadách spoločnosti.  
K dátumu schválenia tejto účtovnej závierky boli nasledujúce nové štandardy vydané 
radou IASB a schválené EÚ, ale zatiaľ nenadobudli účinnosť:  
• IFRS 9 „Finančné nástroje“ – prijaté EÚ dňa 22. novembra 2016 (s účinnosťou pre účtovné 

obdobia začínajúce sa 1. januára 2018 alebo neskôr),  
• IFRS 15 „Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi“ a dodatky k IFRS 15 „Dátum účinnosti IFRS 15“ – 

prijaté EÚ dňa 22. septembra 2016 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 
2018 alebo neskôr),  

• IFRS 16 „Lízingy“ – prijaté EÚ dňa 31. októbra 2017 (s účinnosťou pre účtovné obdobia 
začínajúce sa 1. januára 2019 alebo neskôr),  

• Dodatky k IFRS 4 „Poistné zmluvy“ – Uplatňovanie IFRS 9 „Finančné nástroje“ a IFRS 4 „Poistné 
zmluvy“ – prijaté EÚ dňa 3. novembra 2017 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. 
januára 2018 alebo neskôr, alebo keď sa IFRS 9 „Finančné nástroje“ uplatňuje po prvýkrát), 

• Dodatky k IFRS 15 „Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi“ – Vysvetlenie k IFRS 15 „Výnosy zo zmlúv 
so zákazníkmi“ – prijaté EÚ dňa 31. októbra 2017 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce 
sa 1. januára 2018 alebo neskôr).  

Spoločnosť sa rozhodla, že nebude tieto štandardy, revidované verzie a interpretácie uplatňovať 
pred dátumom ich účinnosti.  
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SUBJEKTY KONSOLIDÁCIE. 
 
 
CHEMOLAK a.s. 
CHEMOLAK a.s. zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za skupinu podnikov, ktorej súčasťou 
nakoľko je vo vzťahu k ostatným účtovným jednotkám konsolidačného poľa v pozícii materskej 
spoločnosti.  
Predmet činnosti: výroba a predaj náterových látok vrátane súvisiaceho servisu  
 
Chemolak Secent, spol. s r. o. Smolenice 
V uvedenej spoločnosti má CHEMOLAK a.s., majetkový podiel 100,00 %, čo predstavuje rozhodujúci 
vplyv a spoločnosť je predmetom konsolidácie metódou úplnej konsolidácie. 
Predmet činnosti: cestná a motorová doprava 
 
IBA Chemolak, s.r.o.Smolenice 
V uvedenej spoločnosti má CHEMOLAK a.s., majetkový podiel 50,00 %, čo predstavuje podstatný 
vplyv a spoločnosť je predmetom konsolidácie metódou vlastného imania. 
Predmet činnosti: výroba a predaj práškových náterových látok 
 
CHEMOLAK TRADE, spol. s r. o. Liberec (Česká republika) 
V uvedenej spoločnosti má CHEMOLAK a.s., majetkový podiel 77,58 %, čo predstavuje rozhodujúci 
vplyv a spoločnosť je predmetom konsolidácie metódou úplnej konsolidácie. 
Predmet činnosti: predaj náterových látok. 
Pozn.: 22,42 %- ný majetkový podiel v Chemolak Trade vlastní spoločnosť Realchem Praha s.r.o. 
 
REALCHEM PRAHA s.r.o Liberec (Česká republika) 
V uvedenej spoločnosti má CHEMOLAK a.s., majetkový podiel 100,00 %, čo predstavuje rozhodujúci 
vplyv a spoločnosť je predmetom konsolidácie metódou úplnej konsolidácie. 
Predmet činnosti: správa a údržba nehnuteľností. 
 
BIOENERGO-KOMPLEX, s.r.o Kolín (Česká republika)  
V uvedenej spoločnosti má CHEMOLAK a.s., majetkový podiel 49,91 %, čo predstavuje podstatný 
vplyv a spoločnosť je predmetom konsolidácie metódou vlastného imania. 
Predmet činnosti:  výroba chemických látok a chemických prípravkov 
                           výroba krmív a kŕmnych zmesí 
      výroba potravinárskych výrobkov  
                            výroba a spracovanie palív a mazív                           
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Informácia o výške vlastného imania, základného imania a hospodárskeho výsledku subjektov vstupujúcich do konsolidácie. 
 

Skupina CHEMOLAK Sídlo 

Výška 
základného 

imania v 
EUR 

Podiel 
Skupiny na 
zákl. imaní 

v % 

Vlastné imanie EUR 
Hospodársky výsledok 

V EUR 

  2017 2016 2017 2016 2017 2016 
 CHEMOLAK a.s. SMOLENICE 16 650 734 - 18 454 098 18 508 673 -429 808 537 500 
 CHEMOLAK TRADE, spol. s.r.o.  LIBEREC 7 511 768 100,00 426 214 402 196 -19 621 475 
 Chemolak Secent, s.r.o SMOLENICE 160 000 100,00 80 147 71 804 8 342 10 457 
 REALCHEM PRAHA s.r.o. PRAHA 1 982 377 100,00 1 062 975 776 184 234 362 51 371 
 IBA CHEMOLAK s.r.o. SMOLENICE 1 120 000 50,00 867 324 893 538 -25 469 14 897 
 BIOENERGO-KOMPLEX, s.r.o KOLÍN 8 843 171 49,91 1 019 086 820 930 136 244 290 404 
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III. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE KU KONSOLIDOVANEJ SÚVAHE  
 
 
1. Dlhodobý nehmotný majetok 
 

 
Zriaďovacie 

náklady 

Aktivované 
náklady na 

vývoj 
Softvér 

Oceniteľné 
práva 

Ostatný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Obstarávaný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Poskytnuté 
preddavky 

Celkom 

Obstarávacia cena 
k 1. 1. 2017 0 5 273 980 1 884 380 37 914 1 279 547 127 0 7 744 680 
Prírastky,úbytky.likvidácia 0 353 973 31 435 0 0 24 699 0 410 107 
Obstarávacia cena 
k 31. 12. 2017 0 5 627 953 1 915 815 37 914 1 279 571 826 0 8 154 787 
Oprávky k 1. 1. 2017 0 (4 467 895) (1 595 430) (37 914) (1 279) 0 0 (6 102 518) 
Prírastky, odpis 0 (296 749) (39 747) 0 0 0 0 (336 496) 
Oprávky k 31. 12. 2017 0 (4 764 644) (1 635 177) (37 914) (1 279) 0 0 (6 439 014) 
Zostatková cena k 1. 1. 2017 0 806 085 288 950 0 0 547 127 0 1 642 162  
Zostatková cena k 
31.12. 2017 0 863 309 280 638 0 0 571 826 0 1 715 773  

 
 

 
Zriaďovacie 

náklady 

Aktivované 
náklady na 

vývoj 
Softvér 

Oceniteľné 
práva 

Ostatný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Obstarávaný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Poskytnuté 
preddavky 

Celkom 

Obstarávacia cena 
k 1. 1. 2016 0 5 021 314 1 741 036 37 914 1 279 551 860 0 7 353 403 
Prírastky,úbytky.likvidácia 0 252 666 143 344 0 0 (4 733) 0 391 277 
Obstarávacia cena 
k 31. 12. 2016 0 5 273 980 1 884 380 37 914 1 279 547 127 0 7 744 680 
Oprávky k 1. 1. 2016 0 (4 194 420) (1 568 765) (37 914) (1 279) 0 0 (5 802 378) 
Prírastky, odpis 0 (273 485) (26 665) 0 0 0 0  
Oprávky k 31. 12. 2016 0 (4 467 895) (1 595 430) (37 914) (1 279) 0 0 (6 102 518) 
Zostatková cena k 1. 1. 2016 0 826 894 172 271 0 0 551 860 0 1 551 025 
Zostatková cena k 31.12. 2016 0 806 085 288 950 0 0 547 127 0 1 642 162 
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Informácie o výskumnej a vývojovej činnosti Skupiny 2017 2016 

Náklady na vývoj 238 947 290 708 
Neaktivované náklady na vývoj 203 255 215 268 
Aktivované náklady na vývoj  35 692 75 440 

 
 
Náklady na vývoj, ktoré Skupina uskutočňuje vo vlastnej réžii sa účtujú do nákladov v roku svojho vzniku. 
Náklady na vývoj sa po splnení zákonom stanovených predpokladov aktivujú do nehmotného majetku.  
V aktivovaných nákladoch na vývoj sú zahrnuté výdaje na vývoj, výsledky ktorého budú použité v rámci 
výrobných postupov pri produkcii nových typov výrobkov. Vedenie Skupiny zároveň predpokladá technický 
úspech a ziskovosť týchto výrobkov. 
Náklady vynaložené na vývoj pozostávajú predovšetkým zo spotrebovaného materiálu na úlohy vývoja, 
konštrukčných, technologických a výrobných hodín. 
Tieto náklady je možné aktivovať do nehmotného majetku  pri splnení podmienok: 

• výrobok je jasne definovaný a náklady na jeho vývoj možno identifikovať, 
• Skupina má v úmysle výrobok vyrábať a predávať, 
• Skupina môže preukázať existenciu trhu pre daný výrobok, 
• Skupina má dostatočné zdroje na dokončenie vývojového projektu, jeho predaj alebo    

  vnútorné využitie. 
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2. Pozemky, budovy a zariadenia 
 

 Pozemky Stavby 

Samostatné 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstarávaný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Oprav.pol. 
k majetku  

Celkom 

Obstarávacia cena k 1.1.2017 1 226 662 20 027 144 25 363 892 3 552 548 046 (778 989) 46 390 307 
Prírastky,úbytky.likvidácia 8 017 606 475 388 844 0 168 464 618 708 1 790 508 
Obstarávacia cena k 31. 12. 2017 1 234 679 20 633 619 25 752 736 3 552 716 510 (160 281) 48 180 815 
Oprávky k 1.1.2017 0 (12 825 902) (22 040 644) 0 0 575 590 (34 290 956) 
Prírastky, odpis 0 (577 194) (338 135) 0 0 (575 590) (1 490 919) 
Oprávky k 31.12.2017 0 (13 403 096) (22 378 779) 0 0 0 (35 781 875) 
Zostatková cena k 1.1.2017 1 226 662 7 201 242 3 323 248 3 552 548 046 (203 399) 12 099 351 
Zostatková cena k 31.12.2017 1 234 679 7 230 523 3 373 957 3 552 716 510 (160 281) 12 398 940 
 
 

 Pozemky Stavby 

Samostatné 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstarávaný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Oprav.pol. 
k majetku  

Celkom 

Obstarávacia cena k 1.1.2016 1 426 221 20 832 187 24 609 721 3 552 517 767 (778 932) 46 610 516 
Prírastky,úbytky.likvidácia (199 559) (805 043) 754 171 0 30 279 (57) (220 209) 
Obstarávacia cena k 31. 12. 2016 1 226 662 20 027 144 25 363 892 3 552 548 046 (778 989) 46 390 307 
Oprávky k 1.1.2016 0 (13 032 108) (21 667 418) 0 0 523 618 (34 175 908) 
Prírastky, odpis 0 206 206 (373 226) 0 0 51 972 (115 048) 
Oprávky k 31.12.2016 0 (12 825 902) (22 040 644) 0 0 575 590 (34 290 956) 
Zostatková cena k 1.1.2016 1 426 221 7 800 079 2 942 303 3 552 517 767 (255 314) 12 434 608 
Zostatková cena k 31.12.2016 1 226 662 7 201 242 3 323 248 3 552 548 046 (203 399) 12 099 351 
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Informácie o poistení majetku  
Skupina  má v roku 2017 uzatvorenú zmluvu s poisťovňou Allianz , ktorá sa týka poistenia majetku . 
Predmetom poistenia majetku je: 
poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia veci živelnou udalosťou  
• poistenie pre prípad odcudzenia veci           
• poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vodou z vodovodných zariadení 
• poistenie pre prípad odcudzenia tovaru v predajniach a predajných skladoch 
• poistenie pre prípad odcudzenia dennej tržby v predajniach a predajných skladoch 
• poistenie prepravy peňazí 
Majetok je poistený na sumu 90 377 133 EUR a ročné poistné predstavuje sumu 86 400 EUR. Poistné sa platí 
štvrťročne sumou 21 600 EUR. 

 
Poistenie majetku pre prípad prerušenia prevádzky v dôsledku živelnej pohromy. 
Skupina má poistený majetok pre prípad jeho znehodnotenia živelnou pohromou. Majetok je poistený na sumu 
14 405 172  EUR a ročné poistné predstavuje 14 981 EUR. Poistné sa platí štvrťročne                     
sumou 3 745 EUR. 

 
Okrem uvedených základných zmlúv na poistenie majetku má spoločnosť uzatvorené ďalšie  
poistné zmluvy na: 
•   poistenie zodpovednosti za škodu  spôsobenú vadným výrobkom do výšky 1 200 000 EUR. Ročné poistné   

je 15 406 EUR. 
•  poistenie majetku počas  prepravy  na obdobie jedného roka. Poistné je 1 052 EUR. 
•  poistenie strojov a zariadení. Poistná suma je 3 018 853 EUR a ročné poistenie 10 055 EUR. 

 
 
3. Investície do spoločných podnikov a pridružených spoločností 

 
  

K 1.1.2017 409 269 
Prírastky 3 477 332 
Úbytky 0 

K 31.12. 2017 3 886 601 
 

  
K 1.1.2016 586 597 
Prírastky 0 
Úbytky 177 328 

K 31.12. 2016 409 269 
 
Investícia do spoločných podnikov a pridružených spoločností v rámci Skupiny Chemolak predstavuje 
investíciu do spoločností IBA Chemolak, s.r.o. Smolenice a  BIOENERGO-KOMPLEX, s.r.o Kolín. V roku 
2017 sa z dôvodov výrazného nárastu investície spoločnosti REALCHEM PRAHA s.r.o Liberec do 
spoločnosti BIOENERGO-KOMPLEX, s.r.o Kolín, ďalej zmeny dosiahnutého hospodárskeho výsledku 
pridružených spoločností  a významnej  zmeny kurzu CZK/EUR znížila hodnota uvedenej investície z 
hodnoty 409 269 EUR na hodnotu 3 886 601 EUR. 
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4. Investície na predaj 
 
 Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely 
K 1. 1 2017 7 980 
Prírastky 0 
Úbytky 0 
Presuny 0 

K 31. 12 2017 7 980 
 
 
 Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely 
K 1. 1 2016 7 980 
Prírastky 0 
Úbytky 0 
Presuny 0 

K 31. 12 2016 7 980 
 
K 31.12.2017 hodnota Ostatných dlhodobých cenných papierov 7 980 EUR pozostávala  z: 
• finančná investícia CHEMOLAK a.s.  -  akcie OTP a.s. Bratislava v hodnote  7 980 EUR.  
K 31.1.2016 predstavovala hodnotu Ostatných dlhodobých cenných papierov finančná investícia 
CHEMOLAK a.s.  -  akcie OTP a.s. Bratislava v hodnote 7 980 EUR  
 
5. Ostatný neobežný majetok – dlhodobé pohľadávky 
 
 Prijaté dlhodobé zálohy 
K 1. 1 2017 222 121 
Prírastky 0 
Úbytky 218 975 
Kurzové rozdiely 183 
K 31. 12 2017 3 329 
  

 
Ostatný neobežný majetok k 31.12.20176 pozostáva z  dlhodobých záloh - prijatej dlhodobej  kaucie 
na nájom od spoločnosti PDI Liberec v hodnote  85 000 CZK ( 3 329 EUR), ktorá pôsobí v priestoroch 
spoločnosti CHEMOLAK TRADE, spol. s r.o. Liberec.  
 
 
 Prijaté dlhodobé zálohy 
K 1. 1 2016 222 120 
Prírastky 0 
Kurzové rozdiely 1 
K 31. 12 2016 222 121 

 
Ostatný neobežný majetok k 31.12.2016 pozostáva z dlhodobých pohľadávok materskej spoločnosti                            
v hodnote 218 975 EUR  a dlhodobých záloh - prijatej dlhodobej  kaucie na nájom od spoločnosti PDI 
Liberec v hodnote  85 000 CZK ( 3 146 EUR), ktorá pôsobí v priestoroch spoločnosti CHEMOLAK 
TRADE, spol. s r.o. Liberec.  
 
 
6. Zásoby  
 
Zásoby pozostávajú z nasledujúcich položiek: 
 

Druh zásob 

Stav           
k 31. 12. 

2017 

Stav         
k 31. 12. 

2016 

Suroviny a materiál  3 779 732 3 253 334 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 542 615 480 526 
Výrobky  2 866 422 2 737 628 
Tovar   1 481 697 1 567 747 
Zásoby spolu 8 670 466 8 039 235 
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7. Obchodné a ostatné pohľadávky 
 
 k 31.12.2017 k 31.12.2016 
Pohľadávky z obchodného styku brutto 4 863 725 7 858 052 

 Opravné položky k pohľadávkam z obchodného styku  (1 789 614) ( 1 179 247) 
Pohľadávky z obchodného styku netto 3 074 111  6 678 805  
Pohľadávky voči pridruženej spoločnosti 0 0 
Pohľadávky voči spoločníkom 0 0 
Iné pohľadávky  370 825 18 173 
Náklady budúcich období krátkodobé 77 872 73 096 
Príjmy budúcich období krátkodobé 34 535 39 032 
Krátkodobé pohľadávky netto 3 557 343 6 809 106 

 
 
 Spôsob a výška poistenia pohľadávok  
 

 
Opis predmetu záložného práva Bežné účtovné obdobie 

 Hodnota predmetu Hodnota pohľadávky 
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo 
záložné právo 

X 4 477 392 

Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené 
právo s nimi nakladať 

X 0 

 
Predmet poistenia Poistná suma Poistné Názov a sídlo poisťovne 

Poistenie pohľadávok 
z obchodného styku 

 

19 000 000 

 

0,09 % 

Compaigne francaise d 
assurance pour le comerce 

extérieur, pobočka poisťovne 
z iného členského štátu 

    

Hodnota pohľadávok, na ktoré 
sa zriadilo záložné právo 

X 0 0 

Hodnota pohľadávok, pri 
ktorých je obmedzené právo 
s nimi nakladať 

X 
0 

0 

 
Poistné sa platí mesačne. 
 

Poistenie krátkodobého rizika u vybraných zahraničných odberateľov 
Odberateľ Poistná suma Poistné Názov poisťovne 

AOC, USA 800 000 0,09% COFACE 
PROTEC COATINGS B.V. 50 000 0,09% COFACE 
Fabrika Sniezka, Poľsko 480 000 0,09% COFACE  
Centrodust, Srbsko 45 000 0,09% COFACE 
AOC (UK) LTD 500 000 0,09% COFACE 
Henkel Global Supply Chain, NL 650 000 0,09% COFACE 
FORTEC, Poľsko 400 000 0,09% COFACE 
Poistené pohľadávky spolu 2 925 000 X X 

 
8.  Pohľadávky  z dane z príjmu  a iných daní  
 
8.1 Pohľadávky  z dane z príjmu   
 
 K 31.12.2017 K 31.12.2016 
Pohľadávky  z dane z príjmu 0 43 350 

 
8.2. Pohľadávky z  daní iných ako daň z príjmov 
 K 31.12.2017 K 31.12.2016 
Pohľadávky  z dane z pridanej hodnoty 0 531 
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9. Peniaze a peňažné ekvivalenty 
 
 K 31.12.2017 K 31.12.2016 
Peniaze a peňažné ekvivalenty, z toho 402 542 505 490 
Peniaze 28 995 33 431 
Účty v bankách 373 547 472 059 

 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY 
 
10. Vlastné imanie 
 
 K 31.12.2017 K 31.12.2016 
Základné imanie 16 650 734 16 650 734 
Vlastné akcie a obchodovateľné podiely (15 391) (15 391) 
Rezervné fondy (1 013 015) (2 523 637) 
Fond z prepočtu cudzích mien 1 373 397 844 860 
Nerozdelený zisk (5 227 275) (2 795 665) 
      z toho zisk bežného roka (407 145) 1 478 580 
Konečný stav k 31. decembru 11 768 450 12 160 901 

 
 
11. Dlhodobé pôžičky – úvery 
 
K 31.12.2017 skupina  evidovala nasledovné dlhodobé úvery 
 

Druh úveru Banka Mena 
Stav k 31. 12. 

2017 
 

Splátkový úver OTP OTP EUR 153 332 
 

Splátkový úver UNICREDIT UNICREDIT EUR 115 540 
 

Úvery a výpomoci spolu x x 268 872 
    

 
K 31.12.2016 skupina  evidovala nasledovné dlhodobé úvery 

uh úveru Banka Mena 
Stav k 31. 12. 

2016 
 

Splátkový úver OTP OTP EUR 233 332 
Úvery a výpomoci spolu x x 233 332 

 
 
12. Dlhodobé rezervy 
 
 

Druh rezervy 
Stav 
k 1. 1. 2017 

Tvorba 
Zrušenie 
v priebehu roka 

Stav 
k 31. 12. 2017 

Rezerva na odchodné 54 613 3 061 0 57 674 
Dlhodobé rezervy spolu 54 613 3 061 0 57 674 

 
 

Druh rezervy 
Stav 
k 1. 1. 2016 

Tvorba 
Zrušenie 
v priebehu roka 

Stav 
k 31. 12. 2016 

Rezerva na odchodné 42 136 12 477 0 54 613 
Dlhodobé rezervy spolu 42 136 12 477 0 54 613 
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13. Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka: 
 
 

Názov položky K 31.12.2017 K 31.12.2016 
Zdaniteľné dočasné rozdiely medzi účtovnou 
hodnotou majetku a daňovou základňou 

(4 925 048) (4 174 151) 

Odpočítateľné dočasné rozdiely medzi účtovnou 
hodnotou záväzkov a daňovou základňou 

2 629 924  81 090 

Zdaniteľné dočasné rozdiely spolu ( 2 295 124) (4 093 061) 
Sadzba dane z príjmov ( v %) 21 21 
Odložený daňový záväzok (481 976) (859 543) 
Zmena odloženého daňového záväzku 377 567 (34 748) 
Zaúčtovaná ako náklad (380 028) 40 149 
Zaúčtovaná do vlastného imania 2 461 (74 897) 

 
 
14. Dlhodobé záväzky z finančného leasingu: 
 
 
Predmet leasingu 
 

K 31.12.2017 K 31.12.2016 

Leasing automobilov a VZV 0    0 
Spolu 0 0 

 
 
15. Ostatné neobežné záväzky:  
 
15.1. Dotácie 
 

 
 

k  31.12.2017 
 

k  31.12.2016 

Dotácie  366 298 425 745 
Spolu 366 298 425 745 

 
V rámci ostatných neobežných záväzkov vykazuje Skupina dotáciu vo výške 366 298 EUR. Jedná                    
sa o čiastočne čerpanú dotáciu v rámci externej pomoci Európskeho spoločenstva  na projekt „Zvýšenie 
konkurencieschopnosti spoločnosti CHEMOLAK a.s. zavedením nových inovatívnych technológií“. Celková 
výška investície  v rámci uvedeného projektu bola 2 046 896 EUR a schválená výška poskytnutého príspevku 
818 758,44 €. Dotácia je vedená v rámci Ostatných neobežných záväzkov a je rozpúšťaná do hospodárskeho 
výsledku cez účty Ostatných prevádzkových nákladov priamoúmerne s s odpismi dlhodobého majetku 
obstaraného z prostriedkov dotácie.   
 
 
15.2. Záväzky zo sociálneho fondu:    
 
Text             2017             2016 
Stav sociálneho fondu k 1.1. 11 144 13 482 
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 27 054 26 831 
Tvorba spolu 38 198 26 831 
Čerpanie sociálneho fondu 30 756 29 169 
Čerpanie spolu 30 756 29 169 
Stav sociálneho fondu k 31. 12.  7 442 11 144 
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15.3. Prijaté dlhodobé zálohy:    
 
 Prijaté dlhodobé zálohy 
K 1. 1 2017 4 639 
Prírastky 0 
Úbytky 775 
Kurzové rozdiely (144) 

K 31. 12 2017 3 720 
 
 
 Prijaté dlhodobé zálohy 
K 1. 1 2016 4 638 
Prírastky  
Úbytky  
Kurzové rozdiely 1 

K 31. 12 2016 4 639 
 
 
16. Obchodné a ostatné záväzky 
 

 
 
k  31.12.2017 

 
k  31.12.2016 

Záväzky z obchodného styku,  3 332 386 2 825 041 
Nevyfaktúrované dodávky 0 0 
Záväzky voči spoločníkom a združeniu  (dividendy) 95 885 74 784 
Záväzky voči zamestnancom 216 664 219 431 
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia 178 388 191 743 
Iné záväzky 3 903 496 3 847 162 
Výdavky budúcich období 3 892 6 686 
Výnosy budúcich období 88 608 73 232 
Spolu 7 819 319 7 238 079 

 

Iné záväzky v hodnote 3 903 496 EUR pozostávajú najmä z prevzatého záväzku spoločnosti                     
REALCHEM PRAHA s.r.o. Liberec s.r.o od spoločnosti BIOENERGO-KOMPLEX, s.r.o Kolín. Jedná sa o pôžičku 
od spoločnosti HEREBANI TRADING CO. LTD Nicosia vo výške 98 260 164 CZK. Záväzok bude splatený 
formou kapitalizácie – zvýšením podielu spoločnosti  REALCHEM PRAHA s.r.o. Liberec s.r.o. na základnom 
imaní spoločnosti BIOENERGO-KOMPLEX, s.r.o Kolín.  

 
17. Záväzky z dane z príjmu a ostatných daní 
 
17.1. Záväzky z dane z príjmu 
 
 k 31.12. 2017 k 31.12. 2016 
Záväzky z dane z príjmu  0 792 

 
17.2. Záväzky z  daní iných ako daň z príjmov 
 
 k 31.12. 2017 k 31.12. 2016 
Záväzky  z  daní iných ako daň z príjmov 29 237 31 130 
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18. Krátkodobé úvery  a pôžičky: 
 
Údaje o krátkodobých bankových úveroch k 31.12.2017 
 

Druh úveru Banka Mena 
Stav k 31. 12. 

2017 
Kontokorentný Tatrabanka EUR 322 352 
Revolvingový Tatrabanka EUR 1 920 000 
Kontokorentný Unicredit EUR 4 790 613 
Kontokorentný Citibank EUR 367 515 
Revolvingový Citibank EUR 1 878 000 
Splátkový Unicredit EUR 63 000 
Splátkový OTP EUR 80 000 
Kontokorentný ČSOB LIBEREC CZK (prepočet na EUR) 415 275 
Úvery spolu x x 9 836 755 

 
Údaje o krátkodobých bankových úveroch k 31.12.2016  
 

Druh úveru Banka Mena 
Stav k 31. 12. 

2016 
Kontokorentný Tatrabanka EUR 317 104 
Revolvingový Tatrabanka EUR 1 920 000 
Kontokorentný Unicredit EUR 4 334 029 
Kontokorentný Citibank EUR 183 294 
Revolvingový Citibank EUR 1 878 000 
Prevádzkový SZRB EUR 41 980 
Splátkový OTP EUR 80 000 
Kontokorentný ČSOB LIBEREC CZK (prepočet na EUR) 0 
Úvery spolu x x 8 754 407 

 
19. Krátkodobá časť záväzkov z finančného leasingu 
 
Predmet leasingu 
 

k 31.12.2017 k 31.12.2016 

Leasing automobilov a VZV 0 1 214 
Spolu 0 1 214 

 
20. Krátkodobé rezervy 
 
 k 31.12.2017 k 31.12.2016 

Krátkodobé rezervy na odchodné 3 231 3 056 
Krátkodobé rezervy spolu 3 231 3 056 
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IV. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE KU KONSOLIDOVANÉMU VÝKAZU KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU   
  
 
21. Tržby z predaja výrobkov, tovaru a služieb, Zmeny stavu zásob výrobkov a nedokončenej 

výroby, Aktivované vlastné výkony 
 
 k 31.12. 2017 k 31.12. 2016 
Tržby z predaja výrobkov a služieb 20 573 585 21 554 101 
Tržby z predaja tovaru 9 909 119 10 350 918 
Tržby spolu 30 482 704 31 905 019 
Zmeny stavu zásob výrobkov a nedokončenej výroby 193 681 30 750 
Aktivované vlastné výkony 4 870 215 5 077 102 
Celkom 35 546 600 37 012 871 

 
 
 

Teritoriálna štruktúra tržieb  
Suma  

k 31. 12. 2017 
% 

Suma  
k 31. 12. 2016 

% 

Slovenská republika 13 008 348  42,67 16 314 711  51,13 
Česká republika 5 106 548 16,75 4 901 207 15,36 
Ostatné zahraničie 12 367 808 40,58 10 689 101 33,51 
Celkom 30 482 704 100,00 31 905 019 100,00 

 
22. Prevádzkové náklady 
 
 k 31.12. 2017 k 31.12. 2016 
Náklady na predaný tovar (6 492 932) (6 849 885) 
Spotrebovaný materiál, suroviny, energie (18 721 851) (18 714 248) 
Služby (3 120 757) (3 332 021) 
Osobné náklady (5 055 179) (4 947 958) 
Odpisy (1 493 747) (1 392 696) 
Dane a poplatky (164 525) (187 210) 
Zisk z predaja majetku a zásob 338 264 147 565 
Ostatné náklady/výnosy na hospodársku činnosť (1 923 668) (195 713) 
Prevádzkové náklady celkom (36 634 395) (35 472 166) 

 
 
23. Zisk / strata pred zdanením a finančnými operáciami 
 
 k 31.12. 2017 k 31.12. 2016 
Zisk / strata  pred zdanením a finančnými operáciami  (1 087 795) 1 540 705 

 
 
24. Úroky a ostatné finančné náklady 
 
 k 31.12. 2017 k 31.12. 2016 

Úroky (144 192) (140 037) 
    Výnosové úroky 28 317 27 054 
    Nákladové úroky (172 509) (167 091) 
Ostatné finančné výnosy / náklady, z toho 284 901 (8 851) 

Kurzové zisky 377 963 49 518 
Kurzové straty (29 151) (27 352) 
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 39 107 
Ostatné náklady na finančnú činnosť (63 911) (70 124) 

Zisk z finančných operácií 140 709 (148 888) 
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25. Zisk pridružených spoločností 
 
 k 31.12. 2017 k 31.12. 2016 
Podiel na zisku v pridružených spoločnostiach 55 270 152 400 
Celkom 55 270 152 400 

 
26. Zisk/ strata pred zdanením 
 
 k 31.12. 2017 k 31.12. 2016 
Zisk/ strata pred zdanením (891 816) 1 544 217 

 
 
27. Daň z príjmu 
 
 k 31.12. 2017 k 31.12. 2016 
Daň z príjmu  splatná (104 643) (25 488) 
Daň z príjmu  odložená (380 028) (40 149) 
Celkom (484 671) (65 637) 

 
28. Čistý zisk / strata za obdobie 
 
Položka k 31.12. 2017 k 31.12. 2016 
Zisk pred zdanením (891 816) 1 544 217 
Daň z príjmov (484 671) (65 637) 
Zisk po zdanení (407 145) 1 478 580 
Počet akcií 501 620 501 620 
Zisk po zdanení/akcia (0,81) 2,95 

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

V EUR Pozn. 2017 2016 

Peniaze a peňažné ekvivalenty 9 402 542 505 490 

Pohľadávky z obchodného styku 7 3 074 011 6 678 805 

Investície do pridružených podnikov 3 3 886 601 741 899 

Investície k dispozícií na predaj 4 7 980 7 980 

Pohľadávky  7 371 134 7 934 174 

 
 

Dlhodobý úver, okrem krátkodobej časti 11 268 872 233 332 

Dlhodobé záväzky z finančného leasingu 14 0 0 

Ostatné dlhodobé záväzky 15 7 442 11 144 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 16 7 819 319 7 238 079 

Bankové kontokorentné účty a úvery 18 9 836 755 8 754 407 

Krátkodobé záväzky z finančného leasingu 19 0  

Finančné záväzky ocenené v zostatkovej 

(amortizovanej) hodnote 

 17 932 388 16 236 962 
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Reálna hodnota finančných nástrojov 
 
Reálna hodnota pohľadávok a finančných záväzkov ocenených v zostatkovej hodnote sa z dôvodu ich krátkej 
splatnosti, resp. viazanosti na variabilné úrokové miery, významne nelíši od ich účtovnej hodnoty. 
 
Riadenie finančného rizika 
 
Nasledovné riziká súvisia s držanými finančnými nástrojmi: 
Kreditné riziko; 
Riziko likvidity; 
Trhové riziko, ktoré zahrňuje: 
• Úrokové riziko; 
• Menové riziko; 
• Riziko zmien trhových cien 
Skupina môže pri riadení svojho komoditného, kurzového a úrokového rizika vyplývajúceho z peňažných 
tokov z podnikateľských činností a finančných dohôd uzatvárať rozličné typy forwardov, swapov a opcií.  
 
Kreditné riziko 
 
Koncentrácia úverového rizika vzťahujúca sa k účtom pohľadávok je obmedzená v dôsledku veľkého počtu 
zákazníkov Skupiny. Finančná situácia zákazníkov je neustále hodnotená a vo všeobecnosti sa od zákazníkov 
nevyžaduje žiadne ručenie. Skupina vytvára opravné položky na potenciálnu stratu zo zníženia hodnoty 
a takéto straty spolu neprevyšujú očakávania vedenia. 
 
 
Analýza  pohľadávok bez znehodnotenia: 

V  EUR 

Zostatková 
hodnota  

2017 

Zostatková 
hodnota  

2016 

V lehote splatnosti bez znehodnotenia 2 479 781 5 635 127 

Po lehote splatnosti bez znehodnotenia   

do 90 dní 360 376 864 848 

91 – 180 dní 648 095 388 685 

nad 180 dní 1 375 473 969 392 

Pohľadávky bez znehodnotenia spolu   4 863 725  7 858 052  

 
 
 
Analýza  pohľadávok so znehodnotením: 

V  EUR 
Nominálna 

hodnota 2017 
Opravná položka 

2017 
Zostatková 

hodnota 2017 

V lehote splatnosti so znehodnotením  - 

    

Po lehote splatnosti so znehodnotením    

do 90 dní 360 376 (90 093) 270 283 

91 – 180 dní 648 095 (324 047) 324 047 

nad 180 dní 1 375 473 (1 375 472) 0 

Pohľadávky so znehodnotením spolu 2 383 944 (1 789 614) 594 330 
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Analýza  pohľadávok so znehodnotením: 

V  EUR 
Nominálna 

hodnota 2016 
Opravná položka 

2016 
Zostatková 

hodnota 2016 

V lehote splatnosti so znehodnotením  - 

    

Po lehote splatnosti so znehodnotením    

do 90 dní 864 848 (15 527) 849 321 

91 – 180 dní 388 685 (194 328) 194 357 

nad 180 dní 969 392 (969 392) 0 

Pohľadávky so znehodnotením spolu 2 222 925 (1 179 247) 1 043 678 

 
 
Riziko likvidity  
 
Politikou Skupiny je, aby mala v súlade so svojou finančnou stratégiou dostatočné peňažné prostriedky 
a ekvivalenty alebo aby mala k dispozícii finančné prostriedky v primeranej výške úverových zdrojov                     
na pokrytie rizika nedostatočnej Výška úverových zdrojov k 31. decembru 2017 a k 31. decembru 2016                  
je nasledovná: 
 

V EUR 2017 2016 

Dlhodobé úverové rámce 268 872 233 332 

Krátkodobé úverové rámce  9 836 755 8 754 407 

Dostupné úverové zdroje spolu 10 105 627 8 987 739 

 
 
Analýza rizika likvidity: 

Pohľadávky 
Finančné záväzky oceňované 

amortizovanými nákladmi 

V  EUR 2017 2016 2017 2016 

Na požiadanie 2 479 781  5 635 127  

Od 1 do 3 mesiacov 270 283 849 321 2 242 352 1 920 000 

Od 3 do 12 mesiacov 324 047 194 357 7 594 403 6 835 621 

Od 1 do 5 rokov - - 276 314 244 476 

Nad 5 rokov - -  

Spolu 3 074 111 6 678 805 10 113 069 9 000 097 
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2017 
V EUR 

Na 
požiadanie 

Do 3 
mesiacov 

Od 
3 do 12 

mesiacov 

Od 1 do 5 
rokov 

Nad 5 rokov Spolu 

Dlhodobé 
bankové 
úvery 

   268 872  268 872 

Dlh. záv. 
z fin. 
prenájmu 

   0  0 

Ostatné 
dlhod. 
záväzky 

   7 442  7 442 

Krátkodobé 
bank. úvery 

 2 242 352 7 594 403   9 836 755 

Krátk. záv. 
z fin.prenáj. 

  0   0 

Spolu 

 

 2 242 352 7 594 403 276 314  10 113 069 

 
 
2016 
V EUR 

Na 
požiadanie 

Do 3 
mesiacov 

Od 
3 do 12 

mesiacov 

Od 1 do 5 
rokov 

Nad 5 rokov Spolu 

Dlhodobé 
bankové 
úvery 

   233 332  233 332 

Dlh. záv. 
z fin. 
prenájmu 

   0  0 

Ostatné 
dlhod. 
záväzky 

   11 144  11 144 

Krátkodobé 
bank. úvery 

 1 920 000 6 834 407   8 754 407 

Krátk. záv. 
z fin.prenáj. 

  1 214   1 214 

Spolu 

 

 1 920 000 6 835 621 244 476  9 000 097 
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Trhové riziká 
 
Cenové riziko súvisiace s komoditami  
 
Skupina je vystavená cenovému riziku súvisiacemu s komoditami na oboch stranách, aj pri kúpe aj pri predaji,  

pričom spravuje toto riziko prostredníctvom vyplývajúceho prirodzeného zabezpečenia.  
 
Riadenie kapitálu  
 
Hlavným cieľom skupiny v oblasti riadenia kapitálu je zaistiť zabezpečenie vysokého kreditného ratingu a zdravých 
finančných ukazovateľov kapitálu s cieľom podporiť jej podnikateľskú činnosť a maximalizovať hodnotu akcionárov. 
 
Skupina riadi a upravuje svoju kapitálovú štruktúru s pohľadom na zmeny v ekonomických podmienkach. V rámci 
zachovania alebo úpravy kapitálovej štruktúry skupina môže upravovať výplaty dividend akcionárom, vyplatiť kapitál 
akcionárom alebo vydať nové akcie. 
 
Štruktúra kapitálu a čistého dlhu Skupiny a hodnoty vyššie uvedeného pomerového ukazovateľa sú 
v nasledujúcej tabuľke: 
 
V EUR 2017 2016 

Dlhodobé úvery okrem krátkodobej časti 268 872 233 332 

Krátkodobý úver s krátkodobou časťou dlhodobého úveru 9 836 755 8 754 407 

Peniaze a peňažné ekvivalenty (402 542) (505 490) 

Čistý dlh 9 703 085 8 482 249 

   

Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti 11 768 450 12 493 532 

Vlastné imanie a čistý dlh 21 471 535 20 975 781 

Ukazovateľ zadlženosti (%) 45,19 % 40,44 % 

 
 
V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH.   

 
a) opis a hodnota podmieneného majetku  
 
Skupina v bežnom ani porovnateľnom účtovnom období neevidovala podmienený majetok.   
 
b) opis a hodnota podmienených záväzkov  
 
Skupina v bežnom ani porovnateľnom účtovnom období neevidovala podmienené záväzky. 
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VI. TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI. 
1. Informácie o transakciách medzi spriaznenými osobami  
Medzi spriaznené osoby patria akcionári, členovia predstavenstva, zamestnanci a spoločnosti, v ktorých 
podiel na základnom imaní presahuje 20% ( ovládané spoločnosti a spoločnosti s podstatným vplyvom).  
 
Transakcie so spriaznenými osobami  Hodnotové vyjadrenie obchodu 

Spriaznená osoba 

 
Kód 

obchodu 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie                   

a       b c D 

CHEMOLAK TRADE, s.r.o. LIBEREC  1 918 552 

CHEMOLAK TRADE, s.r.o. LIBEREC 2 10 021 18 997 

CHEMOLAK TRADE, s.r.o. LIBEREC  3 2 252 533 2 219 494 

CHEMOLAK TRADE, s.r.o. LIBEREC 4 12 901 16 261 

CHEMOLAK TRADE, s.r.o. LIBEREC 5 3 369 1 564 

IBA CHEMOLAK, s.r.o. SMOLENICE 3 1 868 1 550 

IBA CHEMOLAK, s.r.o. SMOLENICE 4 166 204 158 595 

IBA CHEMOLAK, s.r.o. SMOLENICE 5 13 201 15 146 

CHEMOLAK SECENT, s.r.o. SMOLENICE 1 1 893 2 373 

CHEMOLAK SECENT, s.r.o. SMOLENICE 2 238 228 279 191 

CHEMOLAK SECENT, s.r.o. SMOLENICE 3 0 120 

CHEMOLAK SECENT, s.r.o. SMOLENICE 4 7 283 7 393 

REALCHEM PRAHA, s.r.o. 7 676 436 673 806 

BIOENERGO - KOMPLEX, s.r.o. KOLÍN 7 403 206 389 571 

VÁHOSTAV – SK, a.s. ŽILINA 2 30 109 27 570 

VÁHOSTAV – SK, a.s. ŽILINA 3 37 348 54 539 

PLASTIKA, a. s. NITRA  1 6 061 6 997 

PLASTIKA, a. s. NITRA 3 3 145 524 

PLASTIKA, a. s. NITRA 4 128 550 165 594 

PLASTIKA, a. s. NITRA 5 24 388 23 422 

PLASTIKA, a. s. NITRA 7 1 122 116 246 708 

DRUHÁ STRATEGICKÁ, a.s. BRATISLAVA 2 21 380 19 741 

GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. HORNÝ 
SMOKOVEC 

2 
11 533 3 077 

HC SLOVAN Bratislava, a.s. 2 19 905 9 660 

FINASIST, a.s. BRATISLAVA 7 169 900 164 153 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
Poznámky ku konsolidovaným účtovným výkazom zostaveným v súlade s medzinárodnými 
štandardmi pre finančné vykazovanie za rok končiaci 31. decembra 2017 
 
 
 
 

 28 

Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny. 
O obchodoch so spriaznenými osobami rozhoduje predstavenstvo.  

 
Kód Druh obchodu 
1  nákup materiálu 
2  nákup služby 
3  predaj tovaru 
4  poskytnutie služby 
5  predaj majetku a materiálu 
6  investície 
7  pôžičky a zmeniek vrátane úrokov a kurzových rozdielov 
 

2. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného 
orgánu účtovnej jednotky  

 
Odmeny členov štatutárnych orgánov Spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie pre Spoločnosť v sledovanom 
účtovnom období boli vo výške 55 766 EUR 
 

Odmeny členov dozorných orgánov Spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie pre Spoločnosť v sledovanom 
účtovnom období boli vo výške 13 200 EUR 
 
Odmeny členov štatutárnych orgánov Spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie pre Spoločnosť v minulom 
účtovnom období boli vo výške 55 766 EUR 
 
Odmeny členov dozorných orgánov Spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie pre Spoločnosť v sledovanom 
účtovnom období boli vo výške 26 849 EUR 
 
K 31. decembru Skupina nemá preddavky, pôžičky, záruky ani iné pohľadávky voči členom štatutárnych 
orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov konsolidujúcej účtovnej jednotky. 
 
 
VII. VÝZNAMNÉ UDALOSTI PO DNI KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
 
Po 31.12.2017 do dňa zostavenia  konsolidovanej účtovnej závierky nenastali v spoločnosti, žiadne významné 
skutočnosti, ktoré by bolo potrebné na tomto mieste uvádzať. 

 
 
 


