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1. Úvodná časť 
1.1 Obchodné meno a sídlo spoločnosti 
 
Názov:  Chemko, a. s. Slovakia 

Sídlo:    Pribinova 25, 811 09 Bratislava 

IČO:       36 210 625 

 
1.2 Predmet činnosti 
 
  Hlavným predmetom činnosti je výroba a predaj výrobkov organickej a anorganickej chémie, 

konkrétne fenol-formaldehydových živíc  a novokolov. 

 

1.3 Orgány spoločnosti 
 
 

PREDSTAVENSTVO SPOLOČNOSTI 

 Ing. Ondrej Macko   predseda predstavenstva     

 Ing. Michal Bočko  člen predstavenstva    

 Ing. Igor Plitko   člen predstavenstva   

 DOZORNÁ RADA  

  Ján Hrinko   člen DR             

 Ing. Boris Kreheľ   predseda DR   

 Ing. Martin Bartoš  člen DR   
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1.4 Organizačná štruktúra 
 

 
 
1.5 Iné dôležité informácie 

 

Organizačná zložka spoločnosti v zahraničí nie je zriadená. 

Spoločnosť nenabudla žiadne vlastné akcie v sledovanom období. 

 

2. Správa o činnosti spoločnosti 

 

2.1 Všeobecný hospodársky vývoj  

 

  Nosnými produktmi sa stali výrobky fenolických živíc. V sledovanom období dochádza miernemu 

nárastu dopytu po našich výrobkoch, zmene sortimentnej skladby zavádzaním nových typov lepidiel 

a zvýšeným úsilím na prienik do iných oblastí predaja uvedených lepidiel oslovovaním zákazníkov 

a ponukou výrobkov z nášho portfólia. 

 

2.2  Vývoj na trhu 

 

   Predaj rezolových fenolformaldehydových živíc bol v roku 2016 realizovaný iba na európskom 

trhu, čo súvisí so životnosťou rezolových živíc. 

  Z celkového množstva bolo umiestnené na domácom trhu 45,4 %. Zvyšok 54,6 % bol umiestnený 

na zahraničnom európskom trhu. Na domácom trhu bola umiestnená iba rezolová živica s použitím pri 

výrobe zvukovo a tepelne izolačných materiálov pre stavebný priemysel. Naproti tomu na zahraničnom 

európskom trhu bola umiestnená iba rezolová živica určená k lepeniu vodovzdorných preglejok a iných 

vrstvených materiálov za tepla a tlaku.                

Technický úsek

Úsek nových projektov

Odbor správy majetku Útvar riadenia a kontroly kvality a SaRP

Útvar riadenia ľudských zdrojov OLaP, Oddelenie skladového hospodárstva

Finančný úsek Prevádzka železničnej dopravy Prevádzky aldehydovej chémie

Valné zhromaždenie

Dozorná Rada

Predstavenstvo

Generálny riaditeľ

Úsek kancelárie generálneho riaditeľa
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  Zahraničný predaj bol orientovaný hlavne na Balkán 73,2 %. Zvyšný predaj v objeme 26,8 % bol 

realizovaný do krajín V4.  

 

  Predaj novolakových fenolformaldehydových živíc bol v roku 2016 realizovaný vo väčšej miere 

na trhu v SR v objeme 51,4 % a zvyšok 48,6 % bol umiestnený na trhu v ČR. 

  Celá produkcia novolakových živíc umiestnená na domácom trhu bola použitá na výrobu 

žiaruvzdorných materiálov pre hutnícky priemysel. Takmer  96,2 % z novolakových živíc umiestnených 

na trh ČR bolo použitých pri výrobe upchávkových hmôt pre vysoké pece. Zvyšok sa použil pri výrobe 

žiaruvzdorných materiálov pre hutnícky priemysel. 

 

  Ekologické oleje boli v roku 2016 predávané výlučne na domácom trhu. Boli použité na stratové 

mazanie reťazí motorových píl.   

 

2.3 Hospodárenie spoločnosti 
 
2.3.1 Výroba  a predaj 
 
Prehľad skupín tržieb v EUR 

Ukazovateľ  2016 2015 zmena v % 

tržby z predaja vlastných výrobkov 4 740 598 6 587 549 -28,04% 

tržby z predaja služieb 1 006 237 1 462 949 -31,22% 

tržby za tovar 27 027 32 543 -16,95% 
 

  Oproti roku 2015 došlo v roku 2016 k zníženiu tržieb z predaja vlastných výrobkov znížením 

predaja výrobkov Fenolických živíc 

  Pokles tržieb z predaja služieb  -  v hodnotovom vyjadrení 456 712 EUR bol ovplyvnený aj 

prevodom časti úloh a činnosti technického úseku Spoločnosti na spoločnosť CHEMSTROJ, s.r.o k 

1.5.2015. 

  Tržby za tovar sú na porovnateľnej úrovni roku 2015. 
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2.3.2 Náklady 
 

Označenie 
účtu 

Názov účtu 2016 2015 zmena v % 

501 Spotreba materiálu 3 300 147 5 217 904 -36,75% 

502 Spotreba energie 563 244 555 824 1,33% 

511 Opravy a udržiavanie 215 334 169 743 26,86% 

518 Ostatné služby 1 578 144 1 745 068 -9,57% 

521 Mzdové náklady 1 620 565 1 768 336 -8,36% 

 
  V medziročnom porovnaní došlo k zmenám vo výrobe a poskytovaných službách, čo sa prejavilo 

medziročným zmenami v nákladoch nárastom alebo ich poklesom.  

  

 
2.3.3 Personál 
 

 2016 2015 zmena v % 

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov 133 159 -16,35% 

                    z toho: ženy 43 41 +4,88% 

                                   muži 90 118 -23,73% 

                   z toho: robotníci 87 107 -18,69% 

                                  THP 46 52 -11,54% 

   

  Vzhľadom k tomu, že vzdelávanie a rozvoj zamestnancov patria medzi najdôležitejšie faktory 

podmieňujúce úspech a rast firmy, aj v roku 2016 prebiehali aktivity v tejto oblasti.   

 Technicko-hospodársky pracovníci sa zúčastnili rôznych seminárov, kurzov, konferencií, 

sympózií, pracovných ciest a prezentácií firiem. 

 

  Príprava zamestnancov robotníckych profesií v spoločnosti Chemko, a. s. Slovakia v prevažnej 

miere zahŕňala v sledovanom období : 

 

- základné a opakované školenia z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre obsluhu 

vyhradených technických zariadení tlakových, plynových, zdvíhacích 

- základné a opakované školenia a praktické zaučenia  vodičov motorových vozíkov 

vysokozdvíhacích 

   

  V oblasti starostlivosti o svojich zamestnancov  spoločnosť zabezpečuje a financuje rekondičné 

pobyty. Zdravotná starostlivosť je  zabezpečovaná zmluvným lekárom. Na základe odporúčaní sa 

vytvárajú vhodné pracovné podmienky a venuje sa zvýšená pozornosť prevencii poškodenia zdravia.  

  Chemko, a. s. Slovakia sa podieľa aj na doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov. 
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2.3.4 Finančná výkonnosť a finančné a prevádzkové výsledky 
 

  V roku 2016 spoločnosť hospodárila s výsledkom hospodárenia pred zdanením strata  na úrovni 

-2 344 449,- EUR. 

  Výška pridanej hodnoty bola na úrovni  -77 286,- EUR a EBITDA bola na úrovni   -2 239 773,- EUR. 

 

  K 1.5.2015 došlo k realizácii plánovaného prevodu časti úloh a činnosti technického úseku 

Spoločnosti na spoločnosť CHEMSTROJ, s.r.o. 

 

  Pokles neobežného majetku bol spôsobený znížením dlhodobého finančného majetku, pričom 

došlo k navýšeniu dlhodobého hmotného majetku kúpou vybraných nehnuteľností a hnuteľného 

majetku. 

  Mierny pokles obežného majetku bol spôsobený znížením zásob a pohľadávok z obchodného 

styku. 

 Časové rozlíšenie predstavujú náklady a príjmy budúcich období. 

 

 Vlastné imanie je tvorené základným imaním v hodnote 16 834 000,- EUR, fondov zo zisku 

v hodnote  95 171,- EUR, výsledkom hospodárenia minulých období v hodnote -13 453 414,- EUR 

a výsledkom hospodárenia bežného účtovného obdobia hodnote  strata -2 347 331,- EUR. 

  Dňa 07.12.2016 spoločnosť TP 2, s.r.o. splatila poslednú časť peňažného vkladu vo výške 

700 000,- EUR  do základného imania. Základné imanie spoločnosti bolo splatené v plnom rozsahu 

16 834 000,- EUR. 

 Spoločnosť v roku 2016 neúčtovala o transakciách s vlastnými akciami. 

 

  Mierny pokles záväzkov bol spôsobený poklesom záväzkov z obchodného styku a záväzkov voči 

materskej účtovnej jednotke. 

 

  V decembri 2014 bola podpísaná zmluva medzi spoločnosťou ENERGOCHEMICA TRADING a.s. 

ako veriteľom a spoločnosťou Chemko, a.s. Slovakia ako dlžníkom ako záväzok veriteľa poskytnúť 

dlžníkovi úver vo výške 18 900 000,- EUR, ktorý je dlžník povinný vrátiť spolu s úrokom v lehote 

najneskôr do 30.06.2018. 

 

  Spoločnosť podpísala dňa 26.10.2016 zmluvu o úvere so spoločnosťou Light Stabilizers na 

úverový rámec v čiastke 1 000 000,- EUR s termínom splatnosti do jedného roka odo dňa poskytnutia 

prvej tranže s fixným úrokom 3,0% p.a. 

  K termínu 31.12.2016 z daného úverového rámca je zostatok istiny  v čiastke 226 043,- EUR. 
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  Spoločnosť podpísala dňa 20.12.2016 zmluvu o úvere so spoločnosťou ENERGOCHEMICA SE na 

úverový rámec v čiastke 1 042 000,- EUR s termínom splatnosti do jedného roka odo dňa poskytnutia 

prvej tranže s fixným úrokom 5,0% p.a. 

  K termínu 31.12.2016 z daného úverového rámca je zostatok istiny  v čiastke 1 042 000,- EUR. 

 

  Dňa 31.03.2016 prijala úhradu poskytnutej pôžičky vrátane úrokov od spoločnosti ENERGETIKA, 

s.r.o. v čiastke 2 707 288,- EUR. 

  Dňa 23.05.2016 sme uzatvorili zmluvu o prevode vlastníckych práva k nehnuteľnému 

a hnuteľnému majetku v čiastke 1,007 mil. EUR. 

 

  Dňa 28.6.2016 bola rozhodnutím jediného akcionára schválená riadna individuálna účtovná 

závierka spoločnosti a schválenie vysporiadania výsledku hospodárenia zisk za rok 2015 na účet 

nerozdeleného zisku minulých rokov a zákonného rezervného fondu. 

 

2.4 Návrh na úhradu straty 

 

  Riadna účtovná závierka spoločnosti Chemko, a. s. Slovakia za rok 2016 vykazuje výsledok 

hospodárenia nasledovne: 

 

Pred zdanením:    strata 2 344 448,66 EUR 

Daň z príjmov:                         2 882,48 EUR 

Po zdanení:     strata 2 347 331,14 EUR 

 

  Navrhujeme túto stratu zúčtovať  
                      na účet 429   -  Neuhradená strata minulých rokov. 
 
 
 

2.5 Výskum a vývoj  

 
  Činnosti v oblasti výskumu a vývoja v roku 2016 boli sústredené na inovácie výrobkov v skupine 
(oblasť - Fenolformaldehydové živice - FŽ), analytický servis pre výrobné prevádzky Chemko, a. s. 
Slovakia, analytické služby pre spoločnosti v skupine ako aj pre externých zákazníkov. 

              V oblasti inovácií FŽ pre prevádzku aldehydovej chémie (PACH) bolo najmä udržanie objemov 
predaja zlepšením úžitkových vlastností živíc, vývoj nových typov živíc s využitím vedľajších produktov 
výroby (lignín), ekologizácia výroby a znižovanie nákladovosti výroby.  

           Náklady spojené s riešením spomínaných úloh boli v roku 2016 v celkovej výške 134,21 tis. EUR 
zahrňujúce osobné náklady, náklady na odbornú spoluprácu a ďalšie náklady spojené s fungovaním 
strediska (prenájom, požiarne služby, pomocný  materiál a p.). 
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2.6 Životné prostredie 

 
   Bezpečnosť, ochrana zdravia a životného prostredia, kvalita výrobkov a všetkých poskytovaných 
služieb, tvoria neoddeliteľnú súčasť podnikateľskej filozofie spoločnosti Chemko,  a. s. Slovakia. 

  Spoločnosť Chemko, a. s. Slovakia má zavedený a certifikovaný integrovaný systém manažérstva 
kvality (SIM) podľa ISO 9001:2015, systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2015 a 
systém manažérstva BOZP podľa OHSAS 18 001:2007. 

             Tieto systémy sú integrované a spoločnosť nadobudla a obhájila certifikát Systému 
integrovaného manažmentu (SIM), ktorý vychádza z procesného riadenia vyššie uvedených systémov. 

              Funkčnosť systémov je v pravidelných intervaloch preverovaná internými auditmi, certifikačnou 
spoločnosťou a externými auditmi  zákazníkov.  

 

2.7 Významné skutočnosti po termíne ročnej závierky 

 
   Po dátume účtovnej závierky nenastali žiadne ďalšie skutočnosti, ktoré by mali významný dopad 

na túto účtovnú závierku. 

 

 

3. Výhľad spoločnosti 

 

  Spoločnosť v roku 2017 predpokladá zníženie negatívneho vplyvu v oblasti predaja 

a nákupu stabilizáciou odberateľských a dodávateľských vzťahov a postupne rozširovanie predaja do 

iných segmentov trhu – hľadanie alternatívnych možností využitia našich výrobkov.    

  Taktiež zefektívnenie výrobného procesu, zavádzanie nových typov lepidiel  a dodržiavanie 

THN realizovaním opatrení na ich optimalizáciu, by malo priniesť zníženie nákladov v oblasti energetickej 

a materiálovej náročnosti. 

  

V Bratislave, dňa 12. mája 2017 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 
                    Ing. Michal Bočko                       Ing. Igor Plitko 
                  člen predstavenstva                  člen predstavenstva 

 

 


