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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. 2014: Ing. Ondrej Macko – predseda 

 Ing. Martin Bartoš – člen 
 Ing. Marek Hajdu – člen (od 11. 12. 2014) 

 
Spoločnosť má dozornú radu zloženú z troch členov.  
 
Zloženie dozornej rady k 31. 12. 2014: Ing. Ľubomír Kukučka 

 Ing. Rastislav Počubay 
 Ing. Vladimír Buchan (od 29. 5. 2014) 

 
Žiadne ďalšie orgány spoločnosť zriadené nemá.  

1.4. Organizačná štruktúra 

 

 

Finančný úsek - 

korporátny 

riaditeľ

Úsek SM a BF - 

korporátny 

riaditeľ 

Úsek riadenia 

ĽZ - 

korporátny 

riaditeľ

Úsek pre 

udržateľný 

rozvoj a 

environment - 

korporátny 

riaditeľ

Poradca GR Kancelária GR

Korporátny manažér pre 

SIM a REACH

Korporátny manažér  pre 

bioprojekty

Korporátny manažér pre 

projekty aktívnych 

stavieb

Úsek 

energetiky - 

korporátny 

riaditeľ

Úsek stratégie 

a rozvojových 

projektov - 

korporátny 

riaditeľ

Výrobný úsek  - 

korporátny 

riaditeľ

Technický 

úsek - 

korporátny 

riaditeľ

KCI - 

korporátny 

riaditeľ

Obchodný 

úsek- 

korporátny 

riaditeľ

Trading manager  

Manažér  pre komunikáciu    

GENERÁLNY RIADITEĽ
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1.5. Iné dôležité informácie 

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku. Spoločnosť nenadobudla žiadne vlastné 
podiely. Spoločnosť je k 31. 12. 2014 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. 
 
Spoločnosť v roku 2014 emitovala dlhopisy v celkovej hodnote 89 500 tis. EUR splatné 
31. 3. 2022. Bližšie informácie sú uvedené v priloženej účtovnej závierke. Spoločnosť 
následne peňažné prostriedky z prvej emisie v sume 67 500 tis. EUR poskytla vo forme 
dlhodobej pôžičky materskej spoločnosti ENERGOCHEMICA SE. Pôžička bola poskytnutá 
s rovnakou splatnosťou aj s rovnakým úročením ako emitované dlhopisy. 
 
Spoločnosť zriadila dokumentárny akreditív v prospech dodávateľa v sume 18 900 tis. 
EUR. Dokumentárny akreditív je krytý bankovou úložkou, ktorú zriadila spoločnosť 
Chemko a.s. Slovakia na základe pôžičky, ktorú jej v rovnakej sume poskytla spoločnosť 
ENERGOCHEMICA TRADING a.s. 

2. Správa o činnosti spoločnosti 

2.1. Všeobecný hospodársky vývoj  

Rok 2014 bol výrazne ovplyvnený celkovou ekonomickou stagnáciou Eurozóny ako celku. 
Prudký pád rubľa po zavedení ekonomických sankcií spôsobil výpadok predaja na 
ruskom trhu. Prepad ukrajinského trhu z dôvodu vojenského konfliktu spojený 
s prepadom ukrajinskej hrivny a zavedením opatrení na platby zo strany Ukrajinskej 
národnej banky spôsobil výpadok predaja na ukrajinskom trhu. 
 
Trh výrobkov z elektrolýzy ovplyvnil prebytok NaOH z dôvodu výpadku spotreby 
zákazníkov. Segment výrobkov z organiky ovplyvnila pretrvávajúca recesia 
v stavebníctve. V segmente karbidu na výrobu acetylénu sme si napriek ostrej 
konkurencii udržali dominantné postavenie. Z veľkých konkurentov prišlo k vynútenému 
predaju spoločnosti SKW novému majiteľovi, keďže spoločnosť nedosahovala 
požadované hospodárske výsledky. Ceny v segmente polyméry boli ovplyvnené 
poklesom ceny ropy a jej derivátov na 5 ročné minimum. 

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

Pre rok 2015 očakávame rast ekonomík okolitých krajín (ČR, Poľsko, Maďarsko) 
so stagnáciou, respektíve miernym rastom ekonomiky Eurozóny ako celku. Z ekonomík 
mimo Eurozóny sa zameriavame na sledovanie vývoja situácie na Ukrajine, pričom 
manažment prijal opatrenia na minimalizáciu súvisiacich rizík. 
 
Výrobkové skupiny, ktoré tvoria hlavnú časť portfólia obchodovaného tovaru spoločnosti 
sú súčasťou globálneho trhu s vysokou konkurenciou, čo výrazne vplývalo na 
dosahované výsledky počas roka 2014. Pokračovanie silného konkurenčného tlaku 
o zabezpečenie trhových podielov a  celkovú pozíciu na trhu pri súčasnom tlaku na 
pokles cien predpokladáme aj v priebehu roku 2015.  
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Spoločnosť zároveň vyvíja aktivity vedúce k rozšíreniu portfólia obchodovaných 
produktov za účelom zvyšovania profitability a finančnej stability. 

2.3. Hospodárenie spoločnosti 

2.3.1. Výnosy 

 

Typ výnosu v EUR 2014 2013 Zmena v % 

Predaj tovaru 12 564 017 7 415 745 69 % 

IT služby 919 896 3 098 310 -70 % 

Sprostredkovanie predaja 2 449 100 1 626 505 51 % 

 

Výnosy spoločnosti v prevažnej miere predstavovali obchodovanie so zemným plynom 
a s elektrickou energiou, najmä pre spoločnosti v skupine ENERGOCHEMICA SE. Pokles 
tržieb z predaja energií celkom o 930 tis. EUR súvisel s poklesom výrobných objemov 
u niektorých odberateľov. V roku 2014 spoločnosť začala predávať produkciu 
spoločností v skupine aj vo vlastnom mene, tieto tržby dosiahli objem 4 218 tis. EUR.  

 

Spoločnosť poskytuje IT podporu pre spoločnosti v skupine ENERGOCHEMICA SE. 
Vyššie výnosy z predaja IT služieb v roku 2013 súviseli so zavádzaním jednotného 
informačného systému v spoločnostiach v skupine. 

2.3.2. Náklady 

 

 2014 2013 Zmena v % 

Náklady na predaný tovar 12 204 042 7 117 443 71 % 

Mzdové náklady 3 957 869 2 909 346 36 % 

Služby 1 433 312 917 134 56 % 

Náklady na sociálne poistenie 975 440 693 368 41 % 

Spotreba materiálu 166 540 121 469 37 % 
 

Nárast mzdových nákladov a nákladov na sociálne poistenie súvisí s nárastom počtu 
zamestnancov ako sa uvádza v časti 0. Vyššie náklady na nakúpené služby boli 
spôsobené najmä poradenstvom pre emisie dlhopisov a pre oblasť ľudských zdrojov 
(+ 318 tis. EUR) a zvýšenými nákladmi na nájom priestorov a automobilov (+ 103 tis. 
EUR) v dôsledku rozširovania činnosti spoločnosti.  

2.3.3. Personál 

 

Ukazovateľ 2014 2013 Zmena v % 

Priemerný prepočítaný stav 
zamestnancov (osoby) 

85 52 63% 

z toho: ženy (osoby) 34 15 127% 

             muži (osoby) 51 37 38% 

z toho: vedúci zamestnanci (osoby) 15 9 67% 

             THP (osoby) 70 43 63% 
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Priemerný počet zamestnancov sa v roku 2014 zvýšil o 63 % oproti predchádzajúcemu 
účtovnému obdobiu, najmä v súvislosti s personálnym dobudovaním organizačných 
jednotiek. Priemerný vek zamestnancov k 31. 12. 2014 je 43 rokov oproti 44 rokov 
v roku 2013. 

 

V oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov boli ciele v roku 2014 zamerané 
predovšetkým na: 
o výber zamestnancov spĺňajúcich kvalitatívne predpoklady na výkon funkcií 

s cieľom personálne dobudovať organizačné jednotky, 
o realizáciu ďalšieho  vzdelávania a rozvoja zamestnancov s cieľom dopĺňania 

schopností a zručností v oblastiach: 

 rozvoja manažérskych zručností – nadstavbové manažérske vzdelávanie – 
koučing, 

 rozvoja obchodníckych zručností pre nových zamestnancov, 
o zefektívnenie realizácie systému odmeňovania a hodnotenia zamestnancov 

s ohľadom na aktivitu a výkony jednotlivcov. 

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 2014 spoločnosť hospodárila s výsledkom hospodárenia po zdanení stratou 
na úrovni – 3 819 568 EUR (2013: - 419 688 EUR). 

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 

Po 31. decembri 2014 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie 

skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. 

3. Výhľad spoločnosti 

V roku 2015 spoločnosť očakáva tržby z predaja tovaru vo výške 49,6 mil. 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 1,1 mil. EUR najmä z poskytovaných služieb kompetenčného centra 
informatiky. 
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4. Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31. 12. 2014 

 


