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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, pentaerytritolu a mravčanu vápenatého.  

 

1.3 Orgány spoločnosti 
 
 

PREDSTAVENSTVO SPOLOČNOSTI 

 Ing. Ondrej Macko   predseda predstavenstva    – od 04.04.2014 

 Ing. Michal Bočko  člen predstavenstva   – od 04.04.2014 

 Ing. Igor Plitko   člen predstavenstva  – od 04.04.2014 

   Ing. Ivan Bednář  člen predstavenstva    – do 4. 4. 2014 

 

DOZORNÁ RADA  

  Ján Hrinko   člen DR            – od 04.03.2002 

 Ing. Boris Kreheľ   predseda DR  – od 04.04.2014 

 Ing. Martin Bartoš  člen DR  – od 04.04.2014 

   Ing. Michal Bočko   člen DR  – do 04.04.2014 

  RNDr. Igor Chomča PhD.              člen DR    – do 04.04.2014 
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1.4 Organizačná štruktúra 
 

 
 
1.5 Iné dôležité informácie 

 

Organizačná zložka spoločnosti v zahraničí nie je zriadená. 

 

2. Správa o činnosti spoločnosti 

 

2.1 Všeobecný hospodársky vývoj  

 

  Akvizíciou výroby penty a mravčanu vápenatého sa nosnými produktmi 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 pentaerytritolu v roku 2014 bol zo strany Chemko, a.s. Slovakia realizovaný len do prvej 

polovice júna. Chemko, a.s. Slovakia realizovalo  cca 76 %  predaja v krajinách Západnej Európy a 

zvyšok 24 % bol realizovaný v krajinách Strednej Európy a Chorvátska. Z krajín Západnej Európy najviac 

produkcie bolo predané do Nemecka, Talianska a Švajčiarska. Pentaerytritol v krajinách Západnej 

Európy mal konečné použitie v oblasti výroby náterových látok, antioxidantov, tlačiarenských farbív a 

polyuretánov. 

Dozorná rada

Kancelária

Útvar riadenia generálneho riaditeľa

ľudských zdrojov

Odbor správy majetku

Útvar riadenia a kontroly 

kvality a stratégie a rozvo-

jových projektov Oddelenie logistiky a predaja

Prevádzka ŽD

Stredisko nových projektov

Finančný

úsek Oddelenie IT

Technický úsek

SBU aldehydová chémia

Generálny riaditeľ

Predstavenstvo
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  Najvýznamnejšími trhmi v krajinách Strednej Európy boli Česko, Rumunsko a Poľsko.  

Pentaerytritol v týchto krajinách bol realizovaný výlučne v oblastí výroby alkydových živíc, čiže v 

konečnom dôsledku pri výrobe náterových látok.      

 

  Predaj mravčanu vápenatého  v roku 2014 bol zo strany Chemko, a.s. Slovakia realizovaný len 

do konca mája. Chemko, a.s. Slovakia realizovalo  cca 72 %  predaja v krajinách Západnej Európy, 28 % 

bolo predané krajinách Strednej Európy a  v pobaltských krajinách a Chorvátsku.  

  Z krajín Západnej Európy najviac produkcie bolo predané do Nemecka, Talianska a Španielska. 

  Z krajín Strednej Európy najviac sa predalo do Poľska, Rakúska a Česka. Časť mravčanu  

vápenatého bola prostredníctvom odberateľa v Rakúsku predaná na trhu Srbska a časť 

prostredníctvom odberateľa v Nemecku bolo realizované na trhu Turecka.  

  Všetok mravčan vápenatý z produkcie Chemko, a.s. Slovakia mal v konečnom dôsledku  

využitie v oblasti stavebníctva a v menšej miere v krmovinárstve. 

  Predaj rezolových fenolformaldehydových živíc bol v roku 2014 realizovaný iba na európskom 

trhu, čo súvisí so životnosťou rezolových živíc. 

  Takmer 48 % z celkového množstva bolo umiestnené na zahraničnom európskom trhu. Zvyšok 

52 % bol umiestnený na domácom trhu. Na zahraničnom európskom trhu bola umiestnená iba 

rezolová živica určená k lepeniu vodovzdorných preglejok a iných vrstvených materiálov za tepla a 

tlaku. Naproti tomu na domácom trhu bola umiestnená iba rezolová živica s použitím pri výrobe 

zvukovo a tepelne izolačných materiálov pre stavebný priemysel.                 

  Zahraničný predaj bol orientovaný hlavne na Balkán 69 %. Do krajín V4 bol realizovaný predaj v 

objeme 30 % a zvyšok zahraničného predaja 1 % bol realizovaný v pobaltských krajinách.  

 

  Predaj novolakových fenolformaldehydových živíc bol v roku 2014 realizovaný v prevažnej 

miere  na domácom trhu 80 % a zvyšok 20 % na trhu ČR. 

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

žiaruvzdorných materiálov pre hutnícky priemysel. Takmer  95 % 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 2014 predávané výlučne na domácom trhu. Boli použité na stratové 

mazanie reťazí motorových píl. 
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2.3 Hospodárenie spoločnosti 
 
2.3.1 Výroba  a predaj 
 
 
Prehľad skupín tržieb v EUR 

Ukazovateľ  2014 2013 zmena v % 

tržby z predaja vlastných výrobkov 12 387 021 19 842 018 -37,57% 

tržby z predaja služieb 2 659 199 409 894 548,75% 

tržby za tovar 32 366 372 588 -91,31% 
 

  Oproti roku 2013 došlo v roku 2014 k zníženiu tržieb z predaja vlastných výrobkov znížením 

predaja výrobkov Penty a Mravčanu vápenatého v dôsledku akvizície výroby penty a mravčanu 

vápenatého, ktorá zahŕňa technológiu, obchod a vybrané zariadenia spoločnosťou Perstorp. 

  Rast tržieb z predaja služieb  -  v hodnotovom vyjadrení 2 249 305,- EUR je dôsledkom kúpi 

časti podniku – strediska „Údržba“ a jeho vplyv v tržbách za služby. 

  Zníženie tržieb za tovar je dôsledkom nižších požiadaviek na zabezpečenie nákupu pomocných 

materiálov pre potreby vybraných spoločností. 

 

 
2.3.2 Náklady 
 
  V príslušnom období došlo k zmenám vo výrobe a poskytovaných službách, čo sa prejavilo 

medziročným zmenami v nákladoch nárastom alebo ich poklesom.  

  Uvedený vplyv bol dôsledkom akvizície výroby penty a mravčanu vápenatého, kúpou časti 

podniku – strediska „Údržba“ a kúpou majetku a poskytovaním služieb v oblasti prevádzkovania dráhy 

a železničnej vlečky.  

 
 
 
 
2.3.3 Personál 
 

 

2014 2013 zmena v % 

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov 210 118 +77,96% 

                    z toho: ženy 42 41 +2,44% 

                                   muži 168 77 +118,18% 

                   z toho: robotníci 151 78 +93,59% 

                                  THP 59 40 +47,50% 

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

faktory podmieňujúce úspech a rast firmy, aj v roku 2014 prebiehali aktivity v tejto oblasti.   

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

sympózií, pracovných ciest a prezentácií firiem. 
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  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. 

 

2.3.4 Finančná výkonnosť a finančné a prevádzkové výsledky 
 
 

  V roku 2014 spoločnosť hospodárila s výsledkom hospodárenia pred zdanením strata na úrovni 

1 000 936,- EUR. 

  Výška pridanej hodnoty bola na úrovni  -303 771,- EUR a EBITDA bola na úrovni   -888 525,- 

EUR. 

  Dosiahnutý výsledok hospodárenia po zdanení spoločnosť navrhuje zaúčtovať na účet 

neuhradených strát minulých rokov. 

 

  Spoločnosť ku koncu roka 2013 kúpila časť podniku s označením „Stredisko Údržba“ od 

spoločnosti Prorogo, s. r. o. s účinnosťou od 1.1.2014 čo sa prejavilo rastom neobežného majetku 

korigovaného bežným opotrebením (odpisy). V sledovanom období sa realizovala investičná akcia 

„Meranie viskozity fenolformaldehydovej živice“. 

  V sledovanom období spoločnosť kúpila majetok súvisiaci s poskytovaním služieb v oblasti 

prevádzkovania dráhy a železničnej vlečky. 

  

     

  K 2.6.2014 došlo k akvizícii výroby penty a mravčanu vápenatého, ktorá zahŕňa technológiu, 

obchod a vybrané zariadenia spoločnosťou Perstorp. Transakcia je plne v súlade so stratégiou 

spoločnosti. Chemko, a. s. Strážske sa tým uvoľnia zdroje na prípravu nových projektov. Zníženie 

obežného majetku bolo spôsobené znížením stavu pohľadávok z obchodného styku v dôsledku 

akvizície penty a mravčanu vápenatého.  

 

 Časové rozlíšenie predstavujú náklady a príjmy budúcich období. 

 

 Vlastné imanie je tvorené základným imaním v hodnote 15 834 000,- EUR, z toho splatené 

12 034 000,- EUR, fondov zo zisku v hodnote  5 906,- EUR, výsledkom hospodárenia minulých období 

v hodnote 13 262 684,- EUR a výsledkom hospodárenia bežného účtovného obdobia hodnote                  

-994 115,- EUR. 
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  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 30.04.2018  

  Zníženie krátkodobých záväzkov bolo spôsobené znížením záväzkov z obchodného styku.  

  

  Spoločnosť podpísala dňa 4.2.2013 zmluvu o úvere so spoločnosťou ENERGOCHEMICA SE na 

úverový rámec  v čiastke 1 000 000,- EUR s termínom splatnosti 3.2.2014 s fixným úrokom 3,0% p.a. 

Zostatok pohľadávky z úveru bol postúpený na spoločnosť ENERGOCHEMICA TRADING a.s. 

Na základe dohody o urovnaní splatnosť záväzku je najneskôr do 06.02.2015. 

  K termínu 31.12.2014 je z daného úverového rámca zostatok v čiastke 470 000,- EUR. 

  

   V novembri 2014 došlo k zvýšeniu základného imania spoločnosti na základe návrhu jediného 

akcionára spoločnosti o 5 500 000,- EUR a ktorý splatil svoj peňažný vklad vo výške 1 700 000,- EUR.    

  Základné imanie sa zvýšilo upísaním nových akcií doterajším akcionárom v počte 55 ks 

kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 100 000,- EUR za jednu akciu. 

  

  Dňa 27.6.2014 bola rozhodnutím jediného akcionára schválená riadna individuálna účtovná 

závierka spoločnosti a schválenie vysporiadania výsledku hospodárenia straty za rok 2013 na účet 

neuhradených strát minulých rokov. 

  Spoločnosť neevidovala v roku 2014 vlastné akcie. 

 

 

2.4 Návrh na úhradu straty 

 

  Riadna účtovná závierka spoločnosti Chemko, a. s. Slovakia za rok 2014 vykazuje výsledok 

hospodárenia nasledovne: 

 

Pred zdanením:    strata 1 000 935,49 EUR 

Daň z príjmov:             -6 820,83 EUR 

Po zdanení:     strata    994 114,66 EUR 

 

  Navrhujeme túto stratu zúčtovať  
                      na účet 429   -  Neuhradená strata minulých rokov. 
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2.5 Výskum a vývoj  

 
               Činnosti v oblasti výskumu a vývoja zahŕňali analytický servis pre výrobné prevádzky Chemko, 

a. s. Slovakia, inovácie výrobkov v skupine, analytické služby pre spoločnosti v skupine ako aj pre 

externých zákazníkov. Spoločnosť neaktivovala žiadne náklady na vývoj v roku 2014. 

               Preferovanými oblasťami činnosti boli služby súvisiace so zabezpečením bezproblémového 

fungovania prevádzky aldehydovej chémie - výroba fenolických živíc a príspevok k znižovaniu 

surovinovej náročnosti ich výroby.  

               Náklady spojené s riešením spomínaných úloh boli v roku 2014 v celkovej výške 128,7 tis. EUR 

zahrňujúce osobné náklady, náklady na odbornú spoluprácu a ďalšie náklady spojené s fungovaním 

strediska (prenájom, požiarne služby, pomocný  materiál a p.) . 

 

2.6 Životné prostredie 

 

   Bezpečnosť, ochrana zdravia a životného prostredia, kvalita výrobkov a všetkých činností, 

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 9001:2008, systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 

14001:2004 a systém manažérstva BOZP 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, externými 

auditmi  zákazníkov a certifikačnou spoločnosťou. 

  

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. 

  V uvedenom období došlo k schváleniu plánovaného prevodu časti úloh a činnosti technického 

úseku Spoločnosti na spoločnosť CHEMSTROJ, s.r.o., ktorý zahŕňa plánovaný prechod práv a povinností  

z pracovnoprávnych vzťahov časti zamestnancov Spoločnosti k 1.5.2015. 

 

   

3. Výhľad spoločnosti 

 

  Spoločnosť v roku 2015 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. 
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4. Overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou audítorom  
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Súvaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označenia STRANA AKTÍV 
Číslo 

riadku 
2014 2013 

           Spolu majetok 001 23 105 598 7 316 508 

A.         Neobežný majetok 002 20 293 685 232 274 

A.I.       Dlhodobý nehmotný majetok 003 78 427 0 

A.II.      Dlhodobý hmotný majetok 011 1 315 251 232 274 

A.III.     Dlhodobý finančný majetok 021 18 900 007 0 

B.         Obežný majetok 033 2 799 686 7 067 078 

B.I.       Zásoby 034 772 453 2 534 603 

B.II.      Dlhodobé pohľadávky 041 0 0 

B.III.     Krátkodobé pohľadávky 053 1 832 734 3 799 485 

B.IV.      Krátkod. finančný majetok 066 0 0 

B.V.       Finančné účty 071 194 499 732 990 

C.         Časové rozlíšenie 074 12 227 17 156 

     
Označenia STRANA PASÍV 

Číslo 
riadku 

2014 2013 

          Spolu vlas.imanie a záväzky 079 23 105 598  7 316 508 

A.        Vlastné imanie 080 -2 216 893 -2 922 777 

A.I.      Základné imanie 081 12 034 000  10 334 000 

A.II.     Emisné ážio 085 0  0 

A.III.    Ostatné kapitálové fondy 086 0  0 

A.IV.     Zákonné rezervné fondy 087 5 906  5 906 

A.V.      Ostatné fondy zo zisku 090 0  0 

A.VI.     Oceň.rozdiely z precenenia 093 0  0 

A.VII.    Výsledok hos.minulých rokov 097 -13 262 684 -8 127 880 

A.VIII.   Výsledok hos.za bež.účt.obd 100 -994 115 -5 134 803 

B.        Záväzky 101 25 322 491 10 239 285 

B.I.      Dlhodobé záväzky 102 18 911 054  15 903 

B.II.     Dlhodobé rezervy 118 57 378  36 935 

B.III.    Dlhodobé bankové úvery 121 0  0 

B.IV.     Krátkodobé záväzky 122 6 193 731  10 040 349 

B.V.      Krátkodobé rezervy 136 160 328  146 098 

B.VI.     Bežné bankové úvery 139 0  0 

B.VII.    Krátkodobé finanč.výpomoci 140 0  0 

C.        Časové rozlíšenie 141 0  0 
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Výkaz ziskov a strát    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označenia Text 
Číslo 

riadku 
2014  2013 

*      Čistý obrat (časť účt.tr.6) 01 15 078 586  20 624 500  

**     Výnosy z hosp.činnosti 02 16 705 289  22 282 974  

I.     Tržby z predaja tovaru 03 32 366  372 588  

II.    Tržby z pred. vl.výrobkov 04 12 387 021  19 842 018  

III.   Tržby z predaja služieb 05 2 659 199  409 894  

IV.    Zmena stavu vnútroorg.zásob 06 -1 323 683 700 614  

V.     Aktivácia 07 0  0  

VI.    Tržby z pred.DNM,DHM a mater. 08 179 982  215 414  

VII.   Ostatné výnosy z HČ 09 2 770 404  742 446  

**     Náklady na hospodár.činnosť 10 17 847 000  27 340 062  

A.     Nákl.vynal.na obst.pred.tovaru 11 30 547  363 575  

B.     Spotreba mat.,ener.a ost.dod. 12 11 269 994  20 789 434  

C.     Opravné položky k zásobám 13 0  0  

D.     Služby 14 2 758 133  3 735 601  

E.     Osobné náklady - súčet 15 3 217 181  1 863 063  

F.     Dane a poplatky 20 13 817  25 207  

G.     Odpisy a OP k DNM a DHM 21 93 056  53 664  

H.     Zost.cena pred.DM a mater. 24 191 196  206 962  

I.     Opravné položky k pohľadávkam 25 156 620  -392 283 

J.     Ostatné náklady na HČ 26 116 456  694 839  

***    Výsledok hospodárenia z HČ 27 -1 141 711 -5 057 088 

*      Pridaná hodnota 28 -303 771 -3 563 496 

**     Výnosy z finančnej činnosti 29 164 647 159 280 

**     Náklady na finančnú činnosť 45 23 872 18 309 

***    Výsledok hospodárenia z FČ 55 140 775 140 971 

***    Výsl.hosp.za účt.obd.pred zd. 56 -1 000 936 -4 916 117 

R.     Daň z príjmov 57 -6 821 218 686 

R.1.     - splatná 58 2 894 13 

R.2.     - odložená 59 -9 715 218 673 

S.     Prevod pod.na výsl.hosp.spol. 60 0 0 

****   Výsl.hosp.za účt.obd.po zdan. 61 -994 115 -5 134 803 
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Peňažný tok 

 
    2014 2013 

        

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti       
Peňažné toky z prevádzky   578 628 -422 732 

Zaplatené úroky   -19 355 -10 278 

Prijaté úroky   156 696 156 711 

Zaplatená daň z príjmov   0 0 

Iné   0 0 

Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami   715 969 -276 299 

Príjmy z mimoriadnych položiek   0   

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti   715 969 -276 299 

        

Peňažné toky z investičnej činnosti       

Nákup dlhodobého majetku   -1 254 460 0 

Príjmy z predaja dlhodobého majetku   0 0 

Obstaranie investícií       

Prijaté dividendy       

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti   -1 254 460 0 

        

Peňažné toky z finančnej činnosti       

Príjmy / (výdavky) na poskytnuté pôžičky   0 0 

Príjmy / (výdavky) na bankové úvery   0 0 

Príjmy / (výdavky) na prijaté pôžičky   18 900 007 0 

Príjmy / (výdavky) na úhradu záväzkov z finančného leasingu   0 0 

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti   18 900 007 0 

        

(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných 
ekvivalentov   

18 361 516 -276 299 

        

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka   732 990 1 009 289 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka   19 094 506 732 990 
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5. Účtovná závierka 

 


