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1 Úvodná časť 
 

1.1 Obchodné meno a sídlo spoločnosti 
 
Názov:  FORTISCHEM a. s. 
Sídlo:  M. R. Štefánika 1, Nováky 972 71 
IČO:  46 693 874 
 
 

1.2 Predmet činnosti 
 
Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je chemická výroba. Ide najmä o výrobu elektrolýznych 
výrobkov, výrobu a spracovanie plastov, malotonážnu organickú chémiu a výrobu karbidu vápnika. 
 
Spoločnosť FORTISCHEM je členom holdingu ENERGOCHEMICA SE. Holding združuje chemické 
a energetické spoločnosti s cieľom využitia synergických efektov medzi nimi. Ambíciou spoločnosti je 
patriť k popredným chemickým spoločnostiam v regióne V4 v oblastiach efektívnosti, udržateľného 
rozvoja a ekologickej rovnováhy. 

 
 

1.3 Orgány spoločnosti 
 

Predstavenstvo 
 
Ing. Ondrej Macko - predseda predstavenstva 
Ing. Martin Bartoš - podpredseda predstavenstva 
Ing. Igor Ivácek – člen predstavenstva  
Ing. Jana Vráblová – člen predstavenstva  
Ing. Ľuboslav Pribičko – člen predstavenstva ( do 2.6.2017 ) 
Štefan Mičko – člen predstavenstva ( od 19.5.2017 do 21.11.2017 ) 

 
V zmysle stanov spoločnosti sú za spoločnosť oprávnení konať minimálne dvaja členovia predstavenstva 
spoločne. 
 
 
 
Dozorná rada 
 
Ing. Rastislav Počubay 
Ing. Jozef Balko  
Pavol Hudec  
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1.4 Organizačná štruktúra 
 

Organizačná štruktúra spoločnosti odráža charakter výrobnej spoločnosti 
 
Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí. Spoločnosť v roku 2017 nenadobudla vlastné 
akcie. 
 

 
1.5 Iné dôležité informácie 

V roku 2017 nenastali. 
 

2 Správa o činnosti spoločnosti 
 

2.1 Všeobecný hospodársky vývoj 
 

Globálnemu hospodárskemu rastu v minulom roku zodpovedal aj rast chemického priemyslu. Tržby 
svetového chemického priemyslu zaznamenali v roku 2017 rast vyšší ako 3%. V tomto roku sa očakáva 
rovnaká miera rastu, avšak nižšia vo vyspelých ekonomikách a vysoká v rozvíjajúcich sa trhoch. Na rast 
chemického priemyslu má významný vplyv najväčší trh Číny, na ktorom sa v tomto roku očakáva až 
dvojciferný rast. Po predchádzajúcich investíciách do ťažby bridlicového plynu sa v USA dostanú na trh 
nové výrobné kapacity, čo pravdepodobne zvýši aj americký export chemických produktov. Výrazné 
zvýšenie kapacít v petrochémii, hlavne na báze etylénu, môže spôsobiť tlak na ceny. Čína je najväčším 
svetovým chemickým producentom so 40%-ným podielom na svetovom trhu. Investície do nových kapacít 
za posledných 10 rokov vzrástli v Číne päťnásobne, v USA trojnásobne a v EU28 o 20%.  
 
V roku 2017 tržby chemického priemyslu EU28 predstavovali 548 mld. EUR, čo tvorí nárast o 7,9% oproti 
predchádzajúcemu roku (508 mld. EUR). Rast objemu výroby bol vyšší ako 3%, tržby narástli ešte rýchlejšie 
vzhľadom na vyššie ceny, významne sa zvýšil aj export do Číny a ostatných európskych krajín. Dynamika 
rastu bola spôsobená silnou výrobou, predovšetkým v automobilovom, stavebnom a elektronickom 
priemysle, ako aj v zámorských predajoch. Podiel Európy na svetovom chemickom trhu za posledných 20 
rokov klesol z 30% na 15%. Avšak po celkovom hospodárskom oživení získal znovu dôveru. Celkovo sa rok 
2017 z pohľadu európskeho chemického priemyslu hodnotí ako priaznivý.  
Domáci predaj EU28 sa zvýšil o 8,5% (393 mld. EUR), export narástol o 6,5% (155 mld. EUR), import o 8,3% 
(107 mld. EUR) a spotreba sa zvýšila o 8,4% (499 mld. EUR). Chemické kapacity boli využité na 84%, 

Chart Title

ODDELENIE DISPEČINGU KANCELÁRIA

GENERÁLNEHO   RIADITEĽA

ÚTVAR  RIADENIA

A  KONTROLY  KVALITY

ÚTVAR  ŽIVOTNÉHO

PROSTREDIA

A  MANAŽMENTU  RIZÍK

ÚTVAR INVESTIČNEJ VÝSTAVBY ÚTVAR  RIADENIA

ĽUDSKÝCH  ZDROJOV

ÚTVAR DOPRAVNEJ LOGISTIKY

FINANČNÝ  ÚSEK ZÁVOD CHÉMIA ZÁVOD PLASTY ZÁVOD KARBID Odštepný závod Novácka Energetika

GENERÁLNY  RIADITEĽ ENERGOCHEMICA TRADING a.s.
Obchodný úsek

Skupiny predaja

*
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odvetvie priamo zamestnáva 1,15 milióna obyvateľov. Výhľad európskeho chemického priemyslu na rok 
2018 je pozitívny, s odhadom rastu viac ako 2%, avšak naďalej je vystavený riziku úniku investícií z dôvodu 
vyšších cien energií, východiskových surovín a zvýšených nákladov na plnenie prísnych environmentálnych 
požiadaviek. Európa má stále konkurenčnú nevýhodu v porovnaní s krajinami Stredného Východu a USA, 
u ktorých sú dlhodobo náklady na suroviny a energie podstatne nižšie. 

 
2.2 Vývoj na trhu  

 
Predaj v roku 2017 u spoločnosti Fortischem, a.s. zaznamenal posun vpred, naďalej sa udržiava dosiahnutý 
trend ako na európskom, tak aj na svetovom trhu. Výber zákazníkov s vyššou pridanou hodnotou priniesli 
pozitívne zmeny v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Útvar stratégie a udržateľného rozvoja 
v spolupráci s predajnými skupinami spolupracoval na inovácii procesov a výrobkov s cieľom ponúkať 
našim zákazníkom procesné riešenia, ktoré im prinášajúce pridanú hodnotu. V segmente výrobcov 
acetylénu došlo k akvizíciíi americkej spoločnosti AirGas spoločnosťou Air Liquide. Zároveň  je 
rozpracované zlúčenie spoločností Linde a PraxAir. Ako Air Liquide, tak aj Linde sú pre predaj vápnika top 
zákazníci, vďaka ich rozširovaniu sa ponúkla príležitosť preniknúť  do nových destinácií v USA a Kanade.  
Cieľom je zväčšenie nášho podielu v závodoch PraxAir, v súčasnosti patriacej do skupiny Linde, hlavne na 
kontinente Južnej Ameriky. Rok 2017 sa stal zlomovým aj pre vstup  do oceliarskeho priemyslu, kde sa 
karbidové zmesi používajú na odsírenie ocele.  Vďaka inovácii odsírovacích zmesí sa pôvodné aditíva 
nahradili novými, prinášajúcimi zákazníkom väčšiu pridanú hodnotu. Po úspešných industriálnych testoch 
sme počas roka 2017 predali 7 000 ton karbidových zmesí v porovnaní s 1 000 t v roku 2016.  
 
Rovnaký pozitívny trend z pohľadu predaja s vyššou pridanou hodnotou sa prejavil aj na predaji produktov 
organickej chémie. Najväčší prínos mal predaj produktu TIPA, kde sme sa dostali priamo k finálnym 
zákazníkom .Zároveň sa začal vývoj intenzifikátorov mletia, kde sa používa ako hlavná aktívna zložka TIPA. 
V roku 2017 sa uskutočnili prvé laboratórne pokusy s novou radou výrobkov organickej chémie pod 
značkou  FORRAC, FORRAL, FORRAQ u finálnych spotrebiteľov. Vďaka pozitívnym výsledkom plánujeme  
počas roka 2018  vykonávať industriálne testy. Po úspešných testoch nasleduje zaradenie do tendra na 
nákup intenzifikátorov mletia pre roky 2019/2020.  Taktiež sa zvyšuje predaj polyéterpolyolov, pre rok 
2018 je plánované zdvojnásobenie kapacity výroby cukrových typov polyéterpolyolov.   

 
Väčšina strategických surovín a energií nezaznamenala v roku 2017 výraznejšie zmeny.  Najvýznamnejším 
faktorom, ktorý mal významný vplyv z pohľadu nákladov, bol nárast cien koksu pre potreby výroby karbidu 
vápnika. Medziročne ceny niektorých druhov koksov vzrástli až o takmer 100%. Hlavnou príčinou je 
skupovanie koksu čínskymi spoločnosťami a následné špekulatívne obchody na trhu s koksom. Uvedený 
trend je čiastočne krytý cenovými formulami na predaj karbidu vápnika. Aj počas roku 2017 pokračovalo 
nahrádzanie traderov za priamych dodávateľov.  Výhodou je nielen tvorba konkurenčného a zdravšieho 
prostredia, čo malo pozitívny vplyv na tvorbu cien, ale aj tvorba zmlúv. Vďaka zmluvám sme dosiahli u 
dodávateľov garantované minimálne objemy vstupných surovín. Cieľom bolo mať na jednu surovinu 
minimálne dvoch dodávateľov, pre niektoré strategické suroviny sa podarilo potrebný objem rozdeliť aj 
medzi troch dodávateľov.  Podpísanie zmlúv predstavovalo na druhej strane  veľkú výhodu z pohľadu 
platobných podmienok, čo je významnou optimalizáciou z hľadiska krátkodobého  cash-flow.  

 
2.3 Hospodárenie spoločnosti 

 
Spoločnosť v roku 2017 pokračovala v reinžinieringu svojich podnikových procesov. Zdroje vytvorené 
prevádzkovou činnosťou investovala prevažne do dlhodobého majetku. 
Spoločnosť vykázala kladný hospodársky výsledok po zdanení za rok 2017. Zisk roku 2017 bol vytvorený 
v rozhodujúcej miere z hlavnej výrobnej činnosti. 
 
V roku 2018 plánuje dosiahnuť kladný hospodársky výsledok aj ako dôsledok reinžinieringu procesov 
a investícií do výrobných zariadení uskutočnených v predchádzajúcich rokoch a v roku 2018. 
 

2.3.1 Výroba a predaj 
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Tržby z predaja vlastných výrobkov dosiahli v roku 2017 úroveň 130,6 mil. Eur. Až 93,0 % z celkových tržieb 
sú tržby chemickej výroby. Podiel 6,4 % z tržieb dosiahli doplnkové služby (fakturované prepravné 
a energetické podporné služby). Podiel 0,6 % z tržieb dosiahli tržby za predaj tovaru a elektriny. 

 

Najväčší podiel z tržieb z predaja vlastnej výroby 31% dosiahli skupiny predaja karbidu vápnika. Predaj 
PVC dosiahol úroveň 27%, organických výrobkov 21% a elektrolýznych výrobkov 19%. Ostatné tržby 
z vlastnej výroby boli dosiahnuté v spracovaní PVC vo forme profilov a sidingu. Repredaj tovaru tvorí 
elektrina a doplnkový sortiment k profilom.  

 

  

Výroba ( množstvo) MJ 2017 2016

Závod chémia spolu T 201 573 208 307

Závod organika spolu T 25 415 33 090

Závod plasty spolu M 1 874 756 1 304 462

Závod plasty spolu T 109 814 119 212

Závod karbidu spolu T 73 421 67 445

tis. EUR 2017 2016

Tržby z predaja VV 130 592 129 684

Tržby z predaja služieb 8 959 8 686

Tržby z predaja tovaru 931 671
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2.3.2 Personálna práca 
 

Spoločnosť FORTISCHEM mala k 31.12.2017 konečný stav zamestnancov v počte 889. Priemerný vek 
zamestnanca je takmer 46 rokov. Rozdelenie v členení vekovej štruktúry je uvedené v nasledovnom grafe: 
 
 

 
 

V štruktúre zamestnancov prevažujú muži s podielom 85%, čo vyplýva z charakteru výroby a zamerania 
podniku.  
 
Vo vzdelanostnej štruktúre zamestnancov je  9% zamestnancov s VŠ vzdelaním, 58 % zamestnancov má 
dosiahnuté vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. 
 
 
 

 
 

V oblasti firemného vzdelávania spoločnosť  úspešne splnila Plán rozvoja a vzdelávania zamestnancov na 
rok 2017. V zmysle platnej legislatívy bolo v odbornej príprave vyškolených 2 447 zamestnancov, z toho  
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periodických školení a preskúšaní sa zúčastnilo 2 157 zamestnancov, v odbornej príprave 196 
zamestnancov. Aj v roku 2017 spoločnosť úspešne pokračovala v systéme Rozvoja manažérskych 
spôsobilostí a ďalších sociálnych spôsobilostí zamestnancov, kde sa vyškolilo 67 zamestnancov. Odborné 
semináre a svoj rozvoj v oblasti SIM a chemickej legislatívy REACH absolvovalo 27 zamestnancov. 
 
 

 

 
 
 
Spoluprácu spoločnosť rozširuje aj so strednými a vysokými školami a to účasťou študentov na exkurziách 
a vypracovávaním diplomových prác v spoločnosti. Študenti stredných a vysokých škôl si v rámci odbornej 
praxe v spoločnosti overujú svoje teoretické vedomosti vo výrobných procesoch. Zároveň dvaja študenti 
vysokej školy získali podnikové štipendium a hneď po ukončení štúdia aj zamestnanie.  
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2.3.3 Finančná výkonnosť a finančné a prevádzkové výsledky  
 

 
 

Spoločnosť dosiahla v roku 2017 tržby za vlastné výrobky a služby vrátane zmeny stavu zásob na úrovni 
139,5 mil. EUR, zisk z predaja tovarov +0,2 mil. EUR, čo pri výrobnej spotrebe 109,1 mil. EUR tvorí pridanú 
hodnotu na úrovni 30,6 mil. EUR. 
 

2.4 Návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu straty  
 

Spoločnosť dosiahla v roku 2017 výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 6,048 mil. EUR. Po 
zohľadnení položiek ovplyvňujúcich základ dane, bola splatná daňová povinnosť 2,113 mil. EUR. Vplyvom 
dočasných rozdielov sa znížil odložený daňový záväzok o  0,714 mil. EUR. 
 
Predstavenstvo spoločnosti preskúmalo ročnú účtovnú závierku a navrhuje túto na valnom zhromaždení 
schváliť. Predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu spoločnosti návrh na rozdelenie zisku 
nasledovne: 
výsledok hospodárenia vo výške 4,649 mil. EUR previesť na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.  

 
 

2.5 Výskum a vývoj  
 

Aktivity v oblasti vývoja a inovácií v spoločnosti sa zameriavali na rozšírenie profilového systému 
INTERNOVA, vývoj receptúr optimalizácie výroby PVC a overenie možnosti výroby nových typov výrobkov 
s dôrazom na poskytovanie procesných riešení zákazníkom. 
 
Dôležitou oblasťou, na ktorú spoločnosť FORTISCHEM sústredila svoje úsilie v oblasti vývoja a inovácií, 
bolo riešenie environmentálnych aspektov spoločnosti, ktoré chápeme ako povinnosť voči regiónu 
a spoločnosti, ktorej sme súčasťou. 
 
Nezanedbateľnou úlohou inovácií je aj kontinuálna ekonomizácia jestvujúcej výroby, spočívajúca 
v hľadaní a skúšaní alternatívnych ekonomickejších surovín. Všetky tieto suroviny sú skúšané ako 
v laboratóriách a poloprevádzkových zariadeniach, tak následne priamo v  prevádzke.  
 
Výsledkom vývojových aktivít boli podklady pre realizáciu rozvojových projektov a investície spoločnosti 
v oblasti organickej výroby – fine chemicals - pre oblasť kozmetického priemyslu, výroby nových typov 
kopolymérov na báze vinylacetátu a výrobkov z PVC – doplnenie profilového systému INTERNOVA 6000 
o zdvižno-posuvný (HST) dverový systém, zavedenie výroby plastizolov, vývoj kompozitných materiálov 
(WPC – drevoplast)  a ekologizácia výroby spracovania chlóru. 

 
 
  

v tis. EUR 2017 2016

II.     Výroba                 139 512 140 194

B.      Výrobná spotreba              109 135 112 475

+       Pridaná hodnota               30 626 27 766

C.      Osobné náklady - súčet        17 757 18 493

E.      Odpisy a OP k DNM a DHM       4 828 4 648

*       Výsledok hospodárenia z HČ    7 178 4 009

*        Výsledok hospodárenia z FČ   -1 131 -1 023

**      VH z BČ pred zdan. 6 048 2 986

S.       Daň z príjmov z BČ           1 399 758

**      Výsledok hospod.z BČ po zdan. 4 649 2 228

EBITDA 11 815 8 439
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2.6 Životné prostredie  
 
Spoločnosť v hodnotenom období prevádzkovala 17 zdrojov znečisťovania ovzdušia. Najväčší podiel emisií 
tvorili CO, tuhé znečisťujúce látky a NOx. Pri prevádzkovaní jednotlivých zdrojov spoločnosť plnila všetky 
povinnosti vyplývajúce z predpisov platných pre oblasť ochrany ovzdušia.   

Spoločnosť FORTISCHEM a. s. ako povinný účastník schémy obchodovania s emisnými kvótami si splnila 
v roku 2017 všetky povinnosti vyplývajúce z platného zákona a  požiadaviek legislatívy EÚ v tejto oblasti.  

Kvalita vypúšťaných odpadových vôd v roku 2017 bola v súlade s platným povolením na vypúšťanie 
odpadových vôd, ako aj v súlade s platnou vodohospodárskou legislatívou SR. Pre vypúšťanie odpadových 
vôd v ďalšom období spoločnosť získala nové povolenie.  

V oblasti odpadového hospodárstva boli zabezpečované činnosti v súlade s legislatívnymi požiadavkami. 
Z hľadiska agendy Integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (IPKZ) boli 
v hodnotenom období činnosti v prevádzkach vykonávané v zmysle integrovaných povolení.  

Z hľadiska ochrany životného prostredia významnou aktivitou spoločnosti bolo ukončenie činnosti 
ortuťovej elektrolýzy v súlade s požiadavkami legislatívy SR a EÚ a budovanie novej modernej 
membránovej elektrolýzy. 

 
 

3 Významné skutočnosti po termíne ročnej závierky 
 

Od 31.12.2017 do dňa zostavenia účtovnej závierky, nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným 
spôsobom ovplyvnili vykazované aktíva a pasíva Spoločnosti. 

 

4 Výhľad spoločnosti 
 
V roku 2018  pokračujeme  v nastúpenom trende zlepšovania ekonomiky spoločnosti, posilnenej o  
realizáciu rozšírenej reprodukcie  a koncepčných zlepšení automatizácie a digitalizácie. Cieľom je 
pokračovať v optimalizácií firemných nákladov a dosiahnutie posilnenia konkurencieschopnosti 
jednotlivých výrobných a predajných segmentov. Za pilotný projekt bola vybratá výroba karbidu vápnika 
a konverzia z amalgámovej elektrolýzy na membránovú elektrolýzu. V roku 2018 sa očakáva posilnenie 
podielu predaja hydroxidu sodného, karbidových zmesí,  polymérov a polyéterpolyolov.  
 

 
 

V Novákoch, dňa 14.5.2018 

 

 

___________________________    ___________________________ 
Ing. Ondrej Macko     Ing. Igor Ivácek  
predseda predstavenstva     člen  predstavenstva 
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5 Overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou audítorom 
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6 Účtovná závierka k 31. decembru 2017 
 


