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

Sídlo:    Panenská 24, 811 03 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. Ivan Bednář  člen predstavenstva - od 01. 12. 2009 

DOZORNÁ RADA  

           Ján Hrinko   člen DR            - od 04. 03. 2002 

           Ing. Michal Bočko               člen DR  - od 09. 10. 2010 

           RNDr. Igor Chomča PhD.               člen DR    - od 09. 10. 2010 

 

1.4 Organizačná štruktúra 
 

 
 
1.5 Iné dôležité informácie 

 

Organizačná zložka spoločnosti v zahraničí nie je zriadená. 

Predstavenstvo

Dozorná rada

Generálny riaditeľ

Kancelária GR

Odbor správy 
majetku

Oddelenie logistiky 
a predaja

SBU aldehydová 
chémia

Finančný úsek

ÚRĽZ

Kontrola kvality a 
stratégia a 

rozvojové projeky
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2. Správa o činnosti spoločnosti 

 

2.1 Všeobecný hospodársky vývoj  

 

  Obdobie rokov 2008 – 2009 bolo poznamenané znížením dopytu po výrobkoch, ale aj napriek 

postupnému oživovaniu trhov pri súčasnej obave z opätovného spomalenia trhov, spoločnosť v tomto 

roku zvýšila využitie svojich kapacít (u nosných produktov), čo sa prejavilo rastom objemu výroby 

i hodnoty predaja.  

  Toto oživenie ale taktiež prinieslo rast cien základných surovín, čo sa na druhej strane prejavilo 

v oblasti nárastu nákladov na výrobnú spotrebu. Ceny troch hlavných strategických surovín v priemere 

medziročne vzrástli od 6 % do 10 %. 

  Spoločnosť vzhľadom na konečné umiestnenie svojich produktov analyzuje a vyhodnocuje 

trendy v oblasti ich spotreby a na základe analýzy optimalizuje objem a štruktúru výroby. 

  Zmeny v oblasti legislatívy či už slovenskej alebo legislatívy Európskej únie ovplyvňujú 

jednotlivé procesy fungovania spoločnosti. Významné  legislatívne zmeny hlavne v oblasti ekológie, 

kladú zvýšené nároky na manažment spoločnosti pri zabezpečovaní ich implementácie. 

   

  

2.2 Vývoj na trhu 

 

  Predaj pentaerytritolu v roku 2013 bol realizovaný len na trhu Európy. V krajinách Západnej 

Európy bolo predaných cca 67 % z realizovaného predaja a zvyšok 33 % v krajinách Strednej Európy, 

Východnej Európy a Chorvátska. Z krajín Západnej Európy najviac produkcie bolo predané do Talianska, 

Švajčiarska a Nemecka. 

  Pentaerytritol v krajinách Západnej Európy mal konečné použitie v oblasti výroby náterových 

látok, antioxidantov, tlačiarenských farbív a polyuretánov. 

  Najvýznamnejšími trhmi v krajinách Strednej Európy, Východnej Európy a Chorvátska boli 

Poľsko, Česká republika a Slovensko. 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 2013 bol  realizovaný v množstve cca 63 % z celkového 

predaja do krajín Západnej Európy. Z tejto destinácie časť mravčanu vápenatého bola prostredníctvom 

odberateľa v Nemecku reexportovaná do Izraela a Turecka. Najväčšími odberateľmi boli trhy Nemecka, 

Talianska a Rakúska. 

   V krajinách Strednej Európy, Východnej Európy a Srbska bolo zrealizovaných 37 % z celkového 

predaja. Najvýznamnejšími trhmi boli Poľsko, Srbsko a Česká republika.  

  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 2013 realizovaný iba na európskom 

trhu, čo súvisí so životnosťou rezolových živíc. 

               Takmer 55 % z celkového množstva bolo umiestnené na zahraničnom európskom trhu. Zvyšok 

45 % 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 
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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 55,6 %. Do krajín V4 bol realizovaný predaj 

v objeme 37,4 % a zvyšok zahraničného predaja 7 % bol realizovaný v pobaltských krajinách  

 

               Predaj novolakových fenolformaldehydových živíc bol v roku 2013 realizovaný v prevažnej 

miere  na domácom trhu 74,5 % a zvyšok 25,5 % na trhu ČR. 

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

žiaruvzdorných materiálov pre hutnícky priemysel. Takmer  96,6 % 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 2013 predávané výlučne na domácom trhu. Boli použité ako 

odformovacie oleje pri výrobe šalovacích dosiek pre stavebný priemysel a na stratové mazanie reťazí 

motorových píl. 

 
 

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

Ukazovateľ  2013 2012 zmena v % 

tržby z predaja vlastných výrobkov 19 842 018 19 950 047  -0,54% 

tržby z predaja služieb 409 894 508 843 -19,45% 

tržby za tovar 372 588 97 930 280,46% 
 

  Oproti roku 2012 došlo v roku 2013 k zníženiu tržieb z predaja vlastných výrobkov ako 

dôsledok nižšieho dopytu hlavne v oblasti produktovej rady Penta a Mravčan, ten bol ale 

kompenzovaný rastom objemu predaja v produktovej rade Fenolických živíc. 

  Zníženie tržieb z predaja služieb  -  v hodnotovom vyjadrení 98 949,- EUR je dôsledkom nižších 

požiadaviek na zabezpečenie služieb. 

 Rast tržieb za predaj tovaru je spôsobený rozšírením zabezpečujúcich surovín odborom nákupu 

pre vybrané spoločnosti. 
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2.3.2 Náklady 
 
 
  Medziročný nárast vybraných druhov nákladov (spotreba materiálu a energií) je spôsobený 

rastom objemu výroby a rastom cien hlavných surovín, ktorých rast bol rýchlejší ako rast predajných 

cien.    

  V oblasti ostatných nákladov došlo k miernym nárastom z dôvodu zabezpečenia nevyhnutných 

činnosti pre zabezpečenie funkčnosti zariadení a nevyhnutných služieb na zabezpečenie výroby 

a ostatných procesov vo fungovaní spoločnosti. 

 
 
 

2.3.3 Personál 
 

 

2013 2012 zmena v % 

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov 118 128 -7,80% 

                    z toho: ženy 41 38 0,08% 

                                   muži 77 90 -14,44% 

                   z toho: robotníci 78 88 -11,36% 

                                  THP 40 40 0,00% 

 

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

podmieňujúce úspech a rast firmy, aj v roku 2013 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 2013 spoločnosť hospodárila s výsledkom hospodárenia pred zdanením strata na úrovni 

4 916 117,- EUR. 

  Výška pridanej hodnoty bola na úrovni  – 3 563 496,- EUR a EBITDA bola na úrovni    

 – 4 852 175,- EUR.   

  Dosiahnutý výsledok hospodárenia po zdanení spoločnosť navrhuje zaúčtovať na účet 

neuhradených strát minulých rokov. 

 

  Zníženie neobežného majetku je spôsobené bežným opotrebením (odpisy). 

 Rast obežného majetku je spôsobený rastom stavu zásob o 933 849,- EUR, znížením odloženej 

daňovej pohľadávky o 233 562,- EUR a rastom pohľadávok z obchodného styku netto o 1 150 399,- 

EUR (z toho poskytnuté prevádzkové preddavky o 395 173,- EUR). 

 Časové rozlíšenie predstavujú náklady budúcich období. 

 

 Vlastné imanie je tvorené základným imaním v hodnote 10 334 000,- EUR, fondov zo zisku 

v hodnote  5 906,- EUR, výsledkom hospodárenia minulých období v hodnote – 8 127 880,- EUR  

a výsledkom hospodárenia bežného účtovného obdobia hodnote – 5 134 803,- EUR. 

  Zníženie záväzkov bolo spôsobené vysporiadaním záväzkov voči materskej účtovnej jednotke.  

 

 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. 

  Dňa 16.10.2013 došlo k postúpeniu predmetnej pohľadávky na spoločnosť ENERGOCHEMICA 

TRADING a.s. 

  K termínu 31.12.2013 z daného úverového rámca je zostatok v čiastke 550 000,- EUR.  

    

   V máji 2013 došlo k zvýšeniu základného imania spoločnosti a jeho splatenie na základe návrhu 

jediného akcionára spoločnosti o 8 400 000,- EUR peňažným vkladom. Základné imanie sa zvýšilo 

upísaním nových akcií doterajším akcionárom v počte 84 ks kmeňových listinných akcií na meno 

s menovitou hodnotou 100 000,- EUR za jednu akciu. 

 

Spoločnosť v roku 2013 neúčtovala o transakciách s vlastnými akciami. 

 

 Dňa 28.6.2013 bola rozhodnutím jediného akcionára schválená riadna individuálna účtovná 

závierka spoločnosti a schválenie vysporiadania výsledku hospodárenia straty za rok 2012 na účet 

neuhradených strát minulých rokov. 
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2.4 Návrh na úhradu straty 

 

  Riadna účtovná závierka spoločnosti Chemko, a. s. Slovakia za rok 2013 vykazuje výsledok 

hospodárenia nasledovne: 

 

Pred zdanením:    strata 4 916 116,88 EUR 

Daň z príjmov z bežnej činnosti:     218 686,91 EUR 

Po zdanení:     strata 5 134 803,79 EUR 

 

  Navrhujeme túto stratu zúčtovať  

 

                      na účet 429   -  Neuhradená strata minulých rokov. 

 

 

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. 

               Preferovanými oblasťami činnosti boli služby súvisiace so zabezpečením bezproblémového 

fungovania prevádzok aldehydovej chémie – výroba pentolu, fenolických lepidiel a fenolických živíc 

a príspevok k znižovaniu surovinovej náročnosti výrob.  

               Náklady spojené s riešením spomínaných úloh boli v roku 2013 v celkovej výške 161 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  systém manažérstva kvality 

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 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. 
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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. 

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

spoločnosti Prorogo, s. r. o. s účinnosťou od 1.1.2014. 

 Na základe rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 4. apríla 2014 došlo k zmene členov 

predstavenstva a dozornej rady spoločnosti. Od tohto dňa sú členmi predstavenstva páni Ing. Ondrej 

Macko, Ing. Michal Bočko a Ing. Igor Plitko a členmi dozornej rady Ing. Boris Kreheľ a Ing. Martin 

Bartoš. 

 

3. Výhľad spoločnosti 

 

  Spoločnosť v roku 2014 predpokladá zlepšenie hospodárskeho výsledku. 

Na zabezpečenie očakávaného výsledku hospodárenia a jeho zlepšenie oproti roku 2013 spoločnosť 

plánuje realizovať procesy optimalizácie výrobných procesov s cieľom zefektívniť príslušné výrobné 

procesy v oblasti znižovanie energetickej a materiálovej náročnosti prostredníctvom inovácií 

zameraných na kvalitu, produktivitu a náklady. 

  Taktiež plánuje rozšírenie stávajúceho výrobného portfólia.  

  V oblasti obchodu je to stabilizácia odberateľských vzťahov a postupne rozširovanie 

predaja do iných segmentov trhu – hľadanie alternatívnych možností využitia našich výrobkov, čo sa 

prejavuje aj v očakávanom medziročnom náraste tržieb, pričom trend je rast objemu i hodnotového 

vyjadrenia v predaji základných výrobkov. 

 V oblasti režijných nákladov plánuje spoločnosť realizovať opatrenia zabezpečujúce ich 

znižovanie – forma hmotnej zainteresovanosti zamestnancov pomocou vybraných ukazovateľov 

a zavedeniu adresného priradzovanie nákladov k príslušnému výrobnému procesu. 
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4. Overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou audítorom  
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Súvaha 

 
 

Riadok Označenie Aktíva 2 013 2 012

1 Spolu majetok 7 316 508 5 567 713

2 A. Neobežný majetok 232 274 285 938

3 A.I. Dlhodobý nehmotný majetok 0 0

11 A.II. Dlhodobý hmotný majetok- súčet 232 274 285 938

21 A.III. Dlhodobý finančný majetok-súč. 0 0

30 B. Obežný majetok 7 067 078 5 266 476

31 B.I. Zásoby 2 534 603 1 600 754

32 B.I.1. Materiál 1 127 362 894 127

33 2 Nedokonč.výroba a polotovary 0 0

34 3 Výrobky 1 407 241 706 627

35 4 Zvieratá 0 0

36 5 Tovar 0 0

37 6 Poskytnuté preddavky na zásoby 0 0

38 B.II. Dlhodobé pohľadávky - súčet 0 233 562

45 B.II.7. Odložená daňová pohľadávka 0 233 562

46 B.III. Krátkodobé pohľadávky 3 799 485 2 422 872

47 B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku 2 984 103 1 833 704

48 2 Čistá hodnota zákazky 0 0

49 3 Pohľad. voči ovládanej osobe 0 0

50 4 Ostat.pohľ. v konsolid. celku 0 0

51 5 Pohľ. voči spoločník.a združ. 0 0

52 6 Sociálne zabezpečenie 0 0

53 7 Daňové pohľadávky 665 335 575 467

54 8 Iné pohľadávky 150 047 13 701

55 B.IV. Finančné účty 732 990 1 009 288

61 C. Časové rozlíšenie 17 156 15 299

Riadok Označenie Pasíva 2 013 2 012

66 Spolu vlastné imanie a záväzky 7 316 508 5 567 713

67 A. Vlastné imanie -2 922 777 -6 187 974

68 A.I. Základné imanie 10 334 000 1 934 000

73 A.II. Kapitálové fondy 0 0

80 A.III. Fondy zo zisku 5 906 5 906

84 A.IV. Výsl.hospodárenia minul.rokov -8 127 880 -4 966 861

87 A.V. Výsl.hospodár.bež.účt.obdobia -5 134 803 -3 161 019

88 B. Záväzky 10 239 285 11 755 687

89 B.I. Rezervy 183 033 137 024

94 B.II. Dlhodobé záväzky 15 903 25 892

106 B.III. Krátkodobé záväzky - súčet 10 040 349 11 592 771

107 B.III.1. Záväzky z obchodného styku 9 758 071 11 322 803

108 2 Čistá hodnota zákazky 0 0

109 3 Nevyfaktúrované dodávky 0 7 095

110 4 Záväzky voči ovládanej osobe 0 0

111 5 Ostat.záv. v konsolid. celku 0 0

112 6 Záv.voči spoločníkom a združen 0 0

113 7 Záväzky voči zamestnancom 102 310 96 102

114 8 Záväzky zo sociál.zabezpečenia 67 369 59 247

115 9 Daňové záväzky a dotácie 12 648 13 515

116 10 Ostatné záväzky 99 951 94 009

117 B.IV. Krátkodové finančné výpomoci 0 0

118 B.V. Bankové úvery 0 0

121 C. Časové rozlíšenie 0 0
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Výkaz ziskov a strát    

 

 
 

Riadok Výkaz ziskov a strát 2013 2012

1 Tržba z predaja tovaru 372 588 97 930

2 Náklady na obstar. pred. tov. 363 575 94 123

3 Obchodná marža 9 013 3 807

4 Výroba 20 952 526 20 473 826

5 Tržby za vlastné výr. a služby 20 251 912 20 458 891

6 Zmeny stavu vnútroorgan. zásob 700 614 14 935

7 Aktivácia 0 0

8 Výrobná spotreba 24 525 035 22 896 786

9 Spotreba materiálu a energie 20 789 434 19 668 740

10 Služby 3 735 601 3 228 046

11 Pridaná hodnota -3 563 496 -2 419 153

12 Osobné náklady 1 863 063 1 677 077

13 Mzdové náklady 1 262 856 1 163 178

14 Odmeny členom orgánov spol. 17 192 17 188

15 Náklady na sociálne zabezpeč. 482 267 439 769

16 Sociálne náklady 100 748 56 942

17 Dane a poplatky 25 207 21 079

18 Odpisy+oprav.pol. k HIM a HNIM 53 664 51 891

19 Tržby z predaja inv.maj a mat. 215 414 167 353

20 Zost.cena pred.inv.maj.+mater. 206 962 163 093

21 Tvorba a zúčt.opr.pol. k pohľ. -392 283 3 159 379

22 Ostat. výnosy z hosp. činnosti 742 446 4 479 061

23 Ostat. nákl. na hosp. činnosť 694 839 460 992

26 Výsl.hopod. z hospod. činnosti -5 057 088 -3 306 250

38 Výnosové úroky 156 711 156 871

39 Nákladové úroky 10 278 764

40 Kurzové zisky 2 569 14 453

41 Kurzové straty 4 798 17 968

42 Ostat.výnosy z finanč.činnosti 0 0

43 Ostat.nákl. na finanč.činnosť 3 233 4 036

46 Výsl.hospodár. z fin. činnosti 140 971 148 556

47 Výsl. hosp.z bežnej čin. pred -4 916 117 -3 157 694

48 Daň z príjmov z bež. činnosti 218 686 3 325

49 - splatná 13 47

50 - odložená 218 673 3 278

51 Výsl.hosp. z bežnej čin. po -5 134 803 -3 161 019

54 Výsl.hospod. z mimor. činnosti 0 0

58 Výsl.hosp.z mimor.čin.po zdan. 0 0

59 Výsl.hosp.za účt.obd.pred zdan -4 916 117 -3 157 694

60 Prevod podielov spoločníkom 0 0

61 Výsl. hosp. za účtovné obdobie -5 134 803 -3 161 019
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Peňažný tok 

 
    2013 2012 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti       

Peňažné toky z prevádzky   -422 732 677 852 

Zaplatené úroky   -10 278 -764 

Prijaté úroky   156 711 156 872 

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti   -276 299 833 960 

Peňažné toky z investičnej činnosti       

Nákup dlhodobého majetku   0 -84 584 

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti   0 -84 584 

Peňažné toky z finančnej činnosti       

Príjmy / (výdavky) na poskytnuté pôžičky   0 0 

Príjmy / (výdavky) na bankové úvery   0 0 

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti   0 0 

(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov   
-276 299 749 376 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka   1 009 289 259 913 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka   732 990 1 009 289 
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5. Účtovná závierka 

 
 

 


