






































































































CHEMOLAK a. s.

Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku k 30.6.2o18

Výnosy

Tržby z predaja výrobkov, tovaľu a služieb
Zmeny stavu zásob rĺ,ýľobkov a nedokončenej rnýroby
Aktivované vlastné v,ýkony

Náklady

Spotrebovaný materlál, suľoviny.energie a náklady na predaný tovar
Služby

osobné náklady
Odplsy

ostatné prevádzkové náklady

Zisk / strata pred zdanenÍm a Ílnančnýml opeľáciami

Úroky

ostatné fi nančné rĺýnosy/náklady

Zisk pridruženej spoločnosti

Zisk / stľata pľed zdanením

Daň z prĺjmu

čtsty zisk 7 stľata za obdobie
Zisk na akciu

Pozn,
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-13 79s 954
-1 611 993
-2 427 474

-709 7Zt
874 635

k 30.6.2018

16 187 053
-67 515

2629 490

L3 7t7 763
-1 600 614
-2429 629

-707 072
L 37Ĺ 425

I 66s 376

-66 14r

L6 259

87 504

1702997

-42 481

Ĺ74s 478
3,48

k 30.6.2017

14 332 145

508 722
2 531 620

-297 971

-77 356
-25 706

173 918

-227 Ĺt5

-95 388

-322 503
'0,64

Podpisový záznam člena štatutáľneho orgánu účtovnej jednotky: Ing,Tomáš čeľnlcký, výkonný riad

Podpisový záznam osoby zodpovedneJ za zostavenie účtovnej závleľky: Ing,Vladĺmír Hacaj, finančný riaditel,

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenle účtovnícwa: Ing, Viliam Krchnár, hlavný účtovník

Zostavený dňa: 27.09.2018
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VEREJN` S��A�
l StarohorskÆ vinÆrska spo-
loŁnos�, dru�stvo, 418, 962
66 Sebechleby, I¨O: 36 623
199 vyhlasuje ÐV�zvu na pred-
kladanie ponœk� na zÆkazku s
nÆzvom: Invest�cie do: Staro-
horskÆ vinÆrska spoloŁnos�,
dru�stvo s predmetom zÆkaz-
ky: pleŁka (1 ks), plo�ina na
zber ovocia (1 ks), priemyselnØ
ve�koobjemovØ bigboxy � (250
ks). Miesto dodÆvky: Sebe-
chleby s lehotou na predklada-
nie ponœk do 24. 10. 2018 do
24.00 h. PlnØ znenie v�zvy na
predkladanie ponœk a sœ�a�nØ
podklady si m	�u zÆujemcovia
p�somne (po�tou/e-mailom)
vy�iada� na adrese uvedenej
v zÆhlav� v�zvy a u kontaktnej
osoby: Ing. Lucia Ka
kovÆ,
tel.: 0908 991 463, e-mail:
starohorska@starohorska.sk

XR180342

OZNAM
l PasienkovØ spoloŁenstvo
Ivanka pri Dunaji, k. œ. FarnÆ,
pozem. spol., poz�va svojich
Łlenov na valnØ zhroma�de-
nie, ktorØ sa bude kona�
25. 10. 2018 o 18.00 h v Ma-
tiŁnom dome, Ivanka pri Du-
naji, Moyzesova ul. HlavnØ
body programu: sprÆva o Łin-
nosti PS, sprÆva dozornej

rady, sprÆva o hospodÆren�,
schvÆlenie œŁtovnej zÆvierky
za r. 2017, r�zne. Na zÆklade
œradne overenej plnej moci
m��e Łlena zastupova� splno-
mocnenec. XR180343

l CHEMOLAK a.s., TovÆren-
skÆ ul. Ł. 7, 919 04 Smoleni-
ce, I¨O: 31411851, zap�sanÆ
v obchodnom registri Okres-
nØho sœdu TRNAVA, oddiel
Sa., vlo�ka Ł. 67/T, v sœlade
s § 35 zÆkona Ł. 429/2002
Z. z. o burze cenn�ch papie-
rov v platnom znen� oznamu-
je, �e PolroŁnÆ finanŁnÆ
sprÆva k 30. 6. 2018 je zve-
rejnenÆ na strÆnke spoloŁ-
nosti www.chemolak.sk. Ide
o regulovanØ informÆcie.

XR180330

XP180952/01

XP180020/44

XP171513/33

Branislav Toma © 
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Pomaly, ale isto sa končia časy 
lacného tankovania. Cena ropy 
na svetových trhoch prelomi-
la štvorročné maximá a za viac 
ako mesiac stúpla zo 70 dolá-
rov za barel na 82 dolárov za 
barel. Za prudkým rastom ceny 
čierneho zlata stojí neochota 
väčšiny ropných krajín zvyšo-
vať ťažbu a americkým prezi-
dentom Donaldom Trumpom 
uvalené sankcie proti Iránu. 
 Aj slovenských motoristov 
tak čaká zvyšovanie cien ben-
zínu a nafty. „Ceny pohon-
ných hmôt sa v najbližších 
dvoch týždňoch zvýšia približ-
ne o 2 centy,“ povedal analy-
tik spoločnosti Finlord Boris 
Tomčiak. Podľa neho si kvôli 
prichádzajúcej zime viac pri-
platia hlavne vodiči tankujúci 
naftu. Ešte na začiatku minu-
lého týždňa stál podľa Štatistic-
kého úradu SR liter 95–oktáno-
vého benzínu 1,42 eura a nafty 
1,29 eura. Oproti tomu v úvode 
tohto roka boli ceny asi o desať 
centov na liter nižšie.
 Za súčasným rastom cien 
ropy stojí hlavne zahraničná 
politika Spojených štátov ame-
rických a ekonomické záujmy 
Organizácie krajín vyvážajú-
cich ropu (OPEC). Americký 
prezident Donald Trump v uto-
rok na pôde Organizácie Spo-

jených národov kritizoval kar-
tel OPEC za vysoké ceny ropy. 
„Nepáči sa mi ich snaha o zvy-
šovanie cien,“ povedal. Narážal 
tak na minulý víkend uskutoč-
nené stretnutie spoločnej mo-
nitorovacej komisie ropných 
krajín. „Tam sa zmietol zo sto-
la návrh na zvýšenie produk-
cie ropy o 500–tisíc barelov 
denne,“ opisuje Markéta Šich-
tařová zo spoločnosti Next Fi-
nance.
 Na základe amerických 
sankcií zase musia zvyšné 
krajiny sveta zastaviť dovoz 
iránskej ropy najneskôr do 
4. novembra 2018. Štáty, kto-
ré nebudú rešpektovať ten-
to termín, budú čeliť hrozbe 
tvrdých amerických sankcií. 
Len pred pár dňami ohlásila 
koniec dovozu iránskej ropy 
India. Spojené štáty americ-
ké totiž v prípade nerešpek-
tovania sankcií hrozia záka-
zom predaja na americkom 
trhu. Pre hrozbu straty naj-
väčšieho trhu na svete ukon-
čil podnikanie v Iráne naprí-
klad aj automobilový koncern 
Volkswagen. Stalo sa tak na-
priek tomu, že Európska únia 
je proti americkým sankciám 
a sľúbila ochranu zasiahnu-
tých európskych fi riem.
 Zastaviť prudký rast cien 
ropy môžu opäť Spojené štáty 
americké, a to v prípade roz-
behnutia ťažby ropy z bridli-

cových pieskov. V minulosti 
práve zvýšenie ich produkcie 
spolu s príchodom krízy zra-
zilo cenu ropy zo 140 na 40 
dolárov za barel. Lenže v sú-
časnosti zažívajú Spojené štá-
ty americké jeden z najrých-
lejších ekonomických rastov 
a ich hospodárstvo spotrebu-
je vyťaženú ropu. Výsledkom 
je, že aktuálne zásoby americ-
kej ropy sú na najnižšej úrovni 
za posledného tri a pol roka. 
Trh tiež trápi neistota ohľa-
dom venezuelskej produkcie, 
keďže krajina neúspešne bo-
juje s hyperinfl áciou a autori-
tatívny režim prezidenta Ni-
colása Madura nie je schopný 
dostatočne využiť ropný po-
tenciál krajiny.
 Väčšina analytikov počíta 
už len s miernym zdražova-
ním ropy a časť z nich dokon-
ca pokles v priebehu budúce-
ho roku. „Do konca roka by sa 
cena mohla zvýšiť na 85 do-
lárov za barel,“ povedal Tom-
čiak. Prudšiemu zdražovaniu 
bráni aj prebiehajúca obchod-
ná vojna medzi Spojenými 
štátmi americkými a Čínou. 
Obojstranne zavedené clá 
môžu totiž spomaliť svetový 
hospodársky rast, a to v prí-
pade, ak budú dlho v platnos-
ti. Pomalší hospodársky rast so 
sebou prináša aj zníženie spot-
reby pohonných hmôt.
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Ceny ropy lámu 
štvorročné maximá

Vývoj cien ropy Brent (USD/barel)
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