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1. Úvodná časť 

1.1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti 

Názov: ENERGOCHEMICA TRADING a. s. 
Sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava (do 1. 5. 2014 Dvořákovo nábrežie 4, 811 02  

Bratislava) 
IČO:  46 798 072 

1.2. Predmet činnosti 

ENERGOCHEMICA TRADING a. s. vznikla 23.8.2012, zápisom v OR SR. Svoju činnosť začala 
vykonávať od 1. 10. 2012. Medzi jej hlavné aktivity patrí sprostredkovanie predaja 
chemickej výroby spoločností zo skupiny ENERGOCHEMICA SE, sprostredkovanie nákupu 
hlavných surovín, obchodovanie s plynom a elektrinou a zabezpečenie spoločnej dátovej 
infraštruktúry, jednotných informačných systémov. 

1.3. Orgány spoločnosti 

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo.  
 
Zloženie predstavenstva k  31.12.2013  Ing. Ondrej Macko – predseda 
      Ing. Martin Bartoš – člen 
      Ing. Pavel Mazák – člen 
 
Spoločnosť má dozornú radu zloženú z troch členov.  
 
Zloženie dozornej rady k 31.12.2013  Ing. Ľubomír Kukučka 
      RNDr. Rastislav Bakoš 
      Ing. Rastislav Počubay 
 
Žiadne ďalšie orgány spoločnosť zriadené nemá.  
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1.4. Organizačná štruktúra 

 
 

1.5. Iné dôležité informácie 

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku. Spoločnosť nenadobudla žiadne vlastné 
podiely. Spoločnosť je k 31.12.2013 spoločníkom s ručením obmedzeným v spoločnosti   
TP 2, s.r.o. s výškou vkladu 750 EUR. Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim 
spoločníkom v iných spoločnostiach. 

2. Správa o činnosti spoločnosti 

2.1. Všeobecný hospodársky vývoj  

Na Európskych trhoch i na Slovensku v roku 2013 pokračovala stagnácia vývoja 
hospodárstva s miernym náznakom zlepšovania počas prvých troch štvrťrokov. Počas 
tohto obdobia nenastalo očakávané oživenie trhu a súčasne došlo k miernym výkyvom 
a úpravám cien na strane nákupu niektorých surovín, ale i na strane predaja nami 
predávaných komodít. Napriek nezmenenému dopytu sa väčšina výrobcov snažila udržať 
si svoj podiel na trhu. Celú situáciu ovplyvňovala aj nálada fiškálnej konsolidácie a neistoty 
ohľadom dlhovej krízy v eurozóne. Ku koncu roka bolo badateľné mierne  spomalenie 
priemyselnej produkcie sprevádzané poklesom stavebnej produkcie. K výraznejšiemu 
rastu inflácie napriek predpokladom zo začiatku roka neprišlo. 

2.2. Vývoj na trhu a údaje o významných rizikách a neistotách 

Trh väčšiny komodít obchodovaných ECHT v prospech spoločností v skupine formou 
obchodnej provízie v priebehu uplynulého roku osciloval s nepravidelnými výkyvmi 
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v úvode roka s miernym gradientom rastu a následne od 4. štvrťroka do konca roka 
s miernym gradientom poklesu. Samozrejme nie všetky obchodované komodity vykazovali 
tento vývoj, napríklad pri predaji karbidu po výraznejšom poklese v druhom polroku  vývoj 
v poslednom mesiaci roka začal naznačovať mierne oživenie dopytu. Výrobkové skupiny, 
ktoré tvoria hlavnú časť portfólia obchodovaného tovaru spoločnosti sú súčasťou 
globálneho trhu s vysokou konkurenciou, ktorá výrazne vplývala na dosahované výsledky 
počas roka 2013. V dôsledku silnej konkurencie na trhu a enormného tlaku na pokles cien, 
spoločnosť nedosiahla plánované výsledky v oblasti tržieb a zaznamenala aj výpad 
hospodárskeho výsledku.   

2.3. Hospodárenie spoločnosti 

2.3.1. Výnosy 

Výnosy spoločnosti v prevažnej miere predstavovali obchodovanie s elektrickou energiou 
a plynom pre spoločnosti v rámci aj mimo skupiny ENERGOCHEMICA SE. Obchodovanie 
začalo od januára 2013. IT služby predstavujú poskytovanie IT podpory pre spoločnosti 
v skupine ENERGOCHEMICA SE a prípravné práce pre implementáciu jednotného 
informačného systému SAP vo všetkých spoločnostiach.   
 

Typ výnosu v EUR  2013 2012 Zmena v % 

Predaj tovaru 7 415 745 - 100 % 

IT služby 3 098 310 71 666 4223 % 

Sprostredkovanie predaja 1 626 505 543 985 199 % 
 

2.3.2. Náklady 

 

Typ nákladu v EUR 2013 2012 Zmena v % 

Náklady na predaný tovar 7 117 443 - 100 % 

Mzdové náklady 2 909 346 510 948 469 % 

Služby 917 134 153 582 497 % 

Náklady na sociálne poistenie 693 368 102 973 573 % 

Spotreba materiálu 121 469 26 079 366 % 
 

Medziročný nárast nákladov na predaný tovar bol spôsobený začiatkom sprostredkovania 
predaja elektriny a plynu od januára 2013. Nárast mzdových nákladov, nákladov na 
sociálne poistenie bol spôsobený nárastom počtu zamestnancov v roku 2013 
a prevádzkou spoločnosti počas celého roku 2013. V roku 2012 v súvislosti so vznikom 
spoločnosti boli zamestnanci len od októbra 2012. Nárast nakupovaných služieb súvisí 
s prevádzkou spoločnosti počas celého roka 2013.  
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2.3.3. Personál 

 

Ukazovateľ 2013 2012 Zmena  v % 

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov 
osoby) 

52 38 37 

z toho: ženy (osoby) 15 12 25 

             muži (osoby) 37 26 42 

z toho: vedúci zamestnanci (osoby) 9 9 67 

             THP (osoby) 43 29 28 

 
Stav zamestnancov sa oproti roku 2012 zvýšil. Počet zamestnancov k 31.12.2012 bol 38 
k 31. 12. 2013 bol 62. Priemerný vek zamestnancov k 31. 12. 2012 je 44 rokov oproti 42 
rokov v roku 2012. 

 
V oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov boli ciele v roku 2013 zamerané 
predovšetkým na: 
o výber zamestnancov spĺňajúcich kvalitatívne predpoklady na výkon funkcií s cieľom 

personálne dobudovať organizačné jednotky pre tímovú prácu, 
o realizáciu  vzdelávania a rozvoja zamestnancov s cieľom získania schopností 

a zručností naplniť stanovenú stratégiu spoločnosti v oblasti: 

 rozvoja manažérskych zručností - kurzový komplex „Proaktívny manažér“ pre 
cieľovú skupinu Top a Senior manažment level 

 rozvoja obchodníckych zručností  - cieľová skupina zložená zo Sales 
manažérov, Senior Sales a Sales absolvovala kurzový komplex efektívneho 
predaja „Psychológia obchodníka“ , 

o realizáciu mzdovej politiky prostredníctvom zavedeného systému odmeňovania 
a hodnotenia zamestnancov, podporujúceho iniciatívu, aktivitu a výkony jednotlivcov 
i kolektívov, 

o napĺňanie poskytovania benefitov v oblasti: 

 stravovania, 

 kultúry, 

 spoločenských aktivít, 

 športových aktivít. 

Ako stabilný zamestnávateľ vytvára spoločnosť pre zamestnancov také podmienky, aby 
boli motivovaní, spokojní a zároveň výkonní. 

2.3.4. Finančná výkonnosť, finančné a prevádzkové výsledky 

V roku 2013 spoločnosť hospodárila s výsledkom hospodárenia pred zdanením stratou na 
úrovni - 419 688,47 EUR. Dosiahnutý výsledok hospodárenia reflektuje narastajúcu 
činnosť spoločnosti počas roka 2013 a vytvorenú opravnú položku k technickému 
zhodnoteniu priestorov spoločnosti.   
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2.4. Návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu straty 

Návrh predstavenstva valnému zhromaždeniu je zaúčtovať účtovnú stratu v plnej výške na 
účet 429 - Neuhradená strata minulých období.  

2.5. Výskum a vývoj  

Vzhľadom na skutočnosť, že v uvedenej oblasti neboli vytýčené žiadne zámery, spoločnosť 
nevynaložila žiadne náklady na výskum a vývoj. 

2.6. Životné prostredie 

Činnosť spoločnosti nemá vplyv na životné prostredie.  

2.7. Významné skutočnosti po termíne ročnej závierky 

Dňa 24. 3. 2014 predstavenstvo Spoločnosti schválilo vydanie dlhopisov až do celkovej 
výšky 90 mil. Eur, splatné 31. 3. 2022. Dátum emisie bol 31. 3. 2014.  

Okrem tejto udalosti, nenastali po 31.12.2013 udalosti majúce významný vplyv na verné 
zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.   

3. Výhľad spoločnosti 

V roku 2014 spoločnosť očakáva tržby z predaja tovaru vo výške 38 miliónov EUR. 
Nosnými tržbami by sa mali stať centralizované nákupy a predaje surovín pre výrobu 
spoločností v skupine ENERGOCHEMICA SE a pokračujúce sprostredkovanie predaja 
energetických médií. V rámci tržieb za vlastné služby spoločnosť predpokladá výnosy vo 
výške 4,3 milióna EUR najmä z poskytovaných služieb kompetenčného centra informatiky.  
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4. Správa nezávislého audítora a účtovná závierka 

 

 


