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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 
IČO:  46 798 072 

1.2. Predmet činnosti 

ENERGOCHEMICA TRADING a. s. vznikla 23. augusta 2012, zápisom v OR SR. Medzi jej 
hlavné aktivity patrí sprostredkovanie predaja chemickej výroby spoločností zo skupiny 
ENERGOCHEMICA SE, sprostredkovanie nákupu hlavných surovín, obchodovanie 
s plynom a elektrinou, zabezpečenie spoločnej dátovej infraštruktúry jednotných 
informačných systémov. 

1.3. Orgány spoločnosti 

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo.  
 

Zloženie predstavenstva k  31. 12. 2016: Ing. Ondrej Macko – predseda 
 Ing. Martin Bartoš – člen 
 Ing. Jozef Balko – člen  

 

Za spoločnosť konajú 2 členovia predstavenstva. 
 

Spoločnosť má dozornú radu zloženú z troch členov.  
 

Zloženie dozornej rady k 31. 12. 2016: Ing. Rastislav Počubay – člen 
 Ing. Jana Vráblová – člen (od 7. 10. 2016) 
 Ing. Peter Planka  – člen  
 Ing. Ľubomír Kukučka – člen (do 7. 10.2016) 

 

Žiadne ďalšie orgány spoločnosť zriadené nemá.  

1.4. Organizačná štruktúra 

 
 

Úsek SM a BF - 

korporátny 

riaditeľ 

Úsek riadenia 

ĽZ - 

korporátny 

riaditeľ

Úsek stratégie  

a  

udržateľného 

rozvoja - 

korporátny 

riaditeľ

Úsek právnych 

služieb - 

riaditeľ úseku

Úsek 

energetiky - 

korporátny 

riaditeľ

Výrobný úsek  

- korporátny 

riaditeľ

Technický 

úsek - 

korporátny 

riaditeľ

KCI - 

korporátny 

riaditeľ

Obchodný 

úsek- 

korporátny 

riaditeľ

Finančný 

úsek - 

korporátny 

riaditeľ

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA  SPOLOČNOSTI

GENERÁLNY RIADITEĽ

Poradca GR
kancelária GR
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1.5. Iné dôležité informácie 

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí, ani nenadobudla žiadne vlastné 
podiely.  
 
Spoločnosť je k 31. decembru 2016 spoločníkom s ručením obmedzeným v sesterskej 
spoločnosti TP 2, s.r.o. s výškou vkladu 750 EUR a podielom na hlasovacích právach 
0,00506 %.  
 
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach. 
 
Dňa 31. marca 2016 jediný akcionár spoločnosti rozhodol o navýšení základného imania 
o 19 700 000 EUR, na celkovú sumu 24 600 000 EUR. Celková suma zaplatených vkladov 
k 31. decembru 2016 predstavovala 24 600 000 EUR.  
 
Dňa 31. marca 2016 spoločnosť odkúpila časť svojich emitovaných dlhopisov 
od spoločnosti J&T v celkovej výške 29 700 000 EUR. Odkúpenie dlhopisov sa realizovalo 
na základe platnej Komisionárskej zmluvy uzatvorenej dňa 29. marca 2016 
so spoločnosťou J&T banka, a. s.  
 
Dňa 7. apríla 2016 spoločnosť realizovala odkúpenie zvyšnej časti svojich emitovaných 
dlhopisov z roku 2014 od spoločnosti Poštová banka, a. s. v celkovej nominálnej hodnote 
59 800 000 EUR. Zároveň spoločnosť vyplatila aj alikvotný úrokový výnos spoločnosti 
Poštová banka a. s. za obdobie od 1. apríla 2016 do 7. apríla 2016 v celkovej výške 
42 tis. EUR.  
 
Dňa 11. apríla 2016 jediný akcionár spoločnosti rozhodol o zániku dlhopisov.  
 
Spoločnosť uzatvorila dňa 30. mája 2016 konzorcionálnu zmluvu s viacerými externými 

subjektami za účelom uchádzania sa o nenávratný finančný grant na projekt Bioskoh. 

Na základe rozhodnutia donora, bol spoločnosti ENERGOCHEMICA TRADING a. s priznaný 

grant v  celkovej hodnote 12,7 mil. EUR. Prvú tranžu grantu prijala spoločnosť v júni 2016 

v celkovej hodnote 2 903 tis. EUR.  

2. Správa o činnosti spoločnosti 

2.1. Všeobecný hospodársky vývoj  

V poslednom roku klesli tržby chemického priemyslu v Európe o 3%. Hlavnou príčinou bol 
pokles cien produktov zapríčinený poklesom svetových cien ropy. Európa má 
konkurenčnú nevýhodu v porovnaní s krajinami Stredného východu a USA, v ktorých sú 
náklady na energie a suroviny nižšie. Nevýhodu má taktiež v porovnaní s Čínou, kde je 
chemický priemysel dlhodobo podporovaný štátom. Zároveň v Európskej únii platia 
v oblasti životného prostredia prísnejšie legislatívne pravidlá oproti zvyšku sveta. 
 
Trendy vo vývoji európskeho chemického priemyslu sa premietajú do slovenského 
chemického priemyslu, ktorý má vzhľadom ku svojej nižšej kapacite výrobných závodov, 
obmedzené možnosti vyrovnať sa s týmto dopadom.  
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2.2. Vývoj na trhu a údaje o významných rizikách a neistotách 

Manažment spoločnosti priebežne vyhľadáva a vyhodnocuje nové možnosti rozvoja 
skupiny. Popri aktívnej obchodnej politike súvisiacej s predajom súčasného portfólia 
produktov, zamestnanci pracujú na strategických projektoch, ktoré sú základom úspechu 
holdingových spoločností v budúcnosti. 

 
Úzka spolupráca so sesterskými spoločnosťami v riadení úspor v oblasti operatívnych 
nákladov umožnila výrobným spoločnostiam skupiny úspešne reagovať na  konkurenčné 
tlaky, predovšetkým so strany čínskych výrobcov. Zároveň, po obmedzení produkcie 
európskeho konkurenta, sa pri niektorých výrobkoch podarilo zvýšiť trhový podiel 
spoločností v skupine. 
 
Celkovo možno označiť vyhliadky svetového chemického priemyslu za dobré. V roku 2017 
sa očakáva rast 2,8 %, ktorý by mal byť vyšší ako v predchádzajúcom roku. Najvyšší rast 
chemickej produkcie sa predpokladá v Číne a v Indii, v raste bude pokračovať rovnako aj 
USA, s výhodou lacných surovín a energetických vstupov. Európska únia predpokladá 
v chemickom priemysle rast 0,5 %.  

2.3. Hospodárenie spoločnosti 

2.3.1. Výnosy 

 

Typ výnosu v EUR 2016 2015 Zmena v % 

Predaj tovaru 6 377 159 9 909 566 -35,6% 

IT služby 1 288 096 1 181 994 9,0% 

Sprostredkovanie predaja 6 740 267 4 479 316 50,5% 

Aktivácia 140 853 424 131 -66,7% 

Ostatné výnosy 931 820 488 429 91,0% 

Spolu  15 478 195 16 483 436 -6,1% 

 

Celkové zníženie prevádzkových výnosov o 1 005 tis. EUR (6,1%) bolo kompenzované 
znížením prevádzkových nákladov až o 14%. Vysvetlenie zmien tržieb je uvedené 
v nasledujúcich odsekoch. 

 

Predaj tovaru 

V roku 2016 bol v štruktúre výnosov z predaja tovaru výrazne zastúpený najmä predaj 
energií pre spoločnosti v skupine ako aj pre tretie strany vo výške 5 533 tis. EUR, teda 
87%. V roku 2015 spoločnosť dosiahla z predaja energií výnosy vo výške 6 243 tis. EUR, 
čo predstavovalo 63 % obratu za predaj tovaru.  

 

Medziročný pokles výnosov z predaja tovaru spôsobilo: 

 pozastavenie činnosti priameho predaja chemických výrobkov -1 906 tis. EUR, 

 zníženie objemu predaja vybraných surovín pre spoločnosti  
v skupine z dôvodu pozastavenia časti ich výrobného programu  -680 tis. EUR, 

 zníženie tržieb z predaja zemného plynu najmä z dôvodu  
poklesu trhových cien -632 tis. EUR  
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IT služby 

Spoločnosť poskytuje technickú aj softvérovú podporu pre spoločnosti v skupine 
ENERGOCHEMICA. Mierny nárast tržieb z predaja IT služieb o 9% (106  tis. EUR) súvisel 
s dolaďovaním jednotného informačného systému v niektorých spoločnostiach 
v skupine. 

 

Sprostredkovanie predaja 

Nárast výnosov spoločnosti z dôvodu sprostredkovania nákupu a predaja 
o 2 261 tis. EUR súvisel s úpravou zmluvných pravidiel realizácie obchodných aktivít.  

 

Ostatné výnosy 

V ostatných výnosoch za rok 2016 tvorí významnú časť rozpustenie časového rozlíšenia 
v súvislosti s krytím nákladov z prijatého grantu, ktoré v roku 2016 predstavovalo 
558 tis. EUR (viď. Pozn. 1.5 Iné dôležité informácie). 

 

2.3.2. Náklady 

 

 2016 2015 Zmena v % 

Náklady na predaný tovar 5 604 068 9 231 419 -39,3% 

Služby 2 333 176 1 581 552 47,6% 

Mzdové náklady 4 663 312 4 020 401 16,0% 

Náklady na sociálne poistenie 1 193 973 1 089 436 9,60% 

Spotreba materiálu 207 151 185 098 11,91% 

Odpisy a opravné položky 464 448 458 581 1,28% 

Ostatné náklady 148 515 329 925 -54,99% 

Spolu 14 614 643 16 896 412 -14,0% 
 

Náklady na predaný tovar 

Zníženie nákladov na obstaranie tovaru, najmä energií o 3 627 tis. EUR (-39,3%), 
korešponduje so znížením tržieb za predaj tovaru (-35,6%, pozn. 2.3.1 Výnosy).  

 

Mzdové náklady a náklady na sociálne poistenie 

Nárast mzdových nákladov a nákladov na sociálne poistenie súvisí s nárastom počtu 
zamestnancov o 7,7 %, nárastom priemerný miezd o 1,2 % a výplatami výkonových 
odmien + 7,4 % (Pozn. 2.3.3. Ľudské zdroje). 

 

Služby 

Na zvýšenie nákladov na nákup služieb o 752 tis. EUR mal vplyv najmä jednorazový 
poplatok za sprostredkovanie nenávratného grantu (+ 457 tis. EUR, pozri časť 1.5 Iné 
dôležité informácie).  

 

V súvislosti s nárastom počtu zamestnancov sa zvýšili aj náklady na  prenájom osobných 
automobilov (+ 77 tis. EUR) a náklady na služobné cesty ( + 77 tis. EUR). 
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Spotreba materiálu 

Zvýšenie počtu zamestnancov malo vplyv aj na nárast spotreby o 22 tis. EUR, a to najmä 
PHM vo výške 12 tis. EUR. 

2.3.3. Ľudské zdroje 

 

Ukazovateľ 2016 2015 Zmena v % 

Priemerný prepočítaný stav 
zamestnancov (osoby) 98 91 7,7% 

z toho: ženy (osoby) 39 35 11,4% 

             muži (osoby) 59 56 -12,5% 

z toho: vedúci zamestnanci (osoby) 17 19 -10,5% 

             THP (osoby) 81 72 12,5% 

 
Priemerný počet zamestnancov sa v roku 2016 zvýšil o 7,7 % oproti predchádzajúcemu 
účtovnému obdobiu a to v súvislosti s personálnym dobudovaním organizačných 
jednotiek.  
 
Priemerný vek zamestnancov k 31. 12. 2016 je 42 rokov, oproti roku 2015 (priemerný 
vek bol 41 rokov). 
 
V oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov boli ciele v roku 2016 zamerané 
predovšetkým na: 
 

 výber zamestnancov spĺňajúcich kvalitatívne predpoklady na výkon funkcií s cieľom 
personálne dobudovať organizačné jednotky v súlade s úpravami v Organizačnej 
štruktúre 

 adaptačný proces, ktorého cieľom je pomôcť novo-nastúpenému zamestnancovi 
v čo najkratšom čase podávať plnohodnotný výkon 

 vzdelávanie riadiacich zamestnancov na všetkých stupňoch riadenia zvyšujúce ich 
morálnu, profesijnú a riadiacu úroveň a vedúce k proaktivite prostredníctvom: 

o základných aj nadstavbových modulov kurzového komplexu Proaktívny 
manažér 

o pokračovania vo vzdelávacom projekte Koučing 

o rozvoja vyjednávacích zručností cez nový kurzový komplex Psychológia 
obchodného  vyjednávania pre absolventov Proaktívneho manažéra 

o prehĺbenia vedomostí z oblasti Personálneho manažmentu a vybraných 
problémov z praxe 

 rozvoj obchodníckych zručností pre zamestnancov obchodného úseku  

 prehĺbenie vedomostí zo Systému manažérstva kvality v zmysle ISO 9001:2015 
u všetkých a z Reklamačného poriadku u vybraných zamestnancov 

 zefektívnenie realizácie systému odmeňovania a hodnotenia zamestnancov  
s cieľom udržania motivovaných a výkonných zamestnancov 
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Ako stabilný zamestnávateľ vytvára spoločnosť pre zamestnancov také podmienky, aby 
boli motivovaní, vysoko výkonní, tímovo orientovaní a kreatívni, pre ktorých práca patrí 
medzi najvyššie priority. 

 

2.3.4. Finančná výkonnosť, finančné a prevádzkové výsledky 

V roku 2016 spoločnosť hospodárila s výsledkom hospodárenia po zdanení - ziskom  
na úrovni 321 778 EUR (2015: 799 767 EUR). Bližšie informácie o významných vplyvoch 
na tvorbu prevádzkového zisku vo výške 863 tis. EUR sú uvedené v častiach 2.3.1 Výnosy 
a 2.3.2 Náklady. 
 
Na celkové hospodárenie spoločnosti mal významný vplyv aj vývoj výsledku 
hospodárenia z finančnej činnosti (-524 tis. EUR v roku 2016, +1 208 tis. EUR v roku 
2015). Zisk z finančnej činnosti v roku 2015 bol dosiahnutý najmä v dôsledku výrazných 
kurzových ziskov  z precenenia úveru poskytnutého v cudzej mene  vo výške 1 774 tis. 
EUR, ktorý bol spoločnosti uhradený v plnej výške v marci 2016.   
 
V roku 2016 boli finančné náklady spoločnosti ovplyvnené aj úrokmi z emisie dlhopisov 
vo výške 547 tis. EUR. Spoločnosť uskutočnila spätný odkup celej emisie dlhopisov 
v marci a apríli 2016. 
 

2.4. Návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu straty 

Návrh predstavenstva valnému zhromaždeniu je zaúčtovať účtovný zisk vo výške 
321 778 EUR  na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.  

2.5. Výskum a vývoj  

V roku 2016 spoločnosť nevykonávala činnosti výskumu a vývoja a nevynaložila žiadne 
náklady na výskum a vývoj, s výnimkou nákladov, ktoré obstaráva pre účely výskumného 
projektu v oblasti biotechnológií (2016: 116 tis. EUR, 2015: 0 EUR). Predpokladané 
trvanie projektu je do roku 2021. 

 

Od roku 2017 spoločnosť v rámci líniovej organizácie aktivít holdingu a zvýšenia 
hospodárnosti výskumných aktivít v rámci skupiny, prijala do pracovného pomeru 
zamestnancov oddelení výskumu a vývoja svojich sesterských spoločností. Spoločnosť 
v roku 2016 nebola vlastníkom vývojových projektov.  

2.6. Životné prostredie 

Činnosť spoločnosti nemá negatívny vplyv na životné prostredie.  

2.7. Významné skutočnosti po termíne ročnej závierky 

Po 31. decembri 2016 nenastali žiadne nasledovné udalosti, ktoré by mali vplyv 
na účtovnú závierku spoločnosti.  
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3. Výhľad spoločnosti 

 
V roku 2017 spoločnosť očakáva tržby z predaja tovaru vo výške 7,4 mil. EUR. Nosnými 
položkami by sa mali stať najmä tržby z nákupu a následného re-predaja tovaru a energetických 
médií pre spoločnosti mimo skupinu. Za centrálne poskytované služby v oblasti obchodných 
aktivít – nákup surovín a predaj výrobkov hlavnej činnosti - realizované pre spoločnosti 
v skupine, predpokladáme tržby v objeme 8,3 mil. €. V rámci tržieb za služby spoločnosť 
predpokladá výnosy vo výške 3,3 mil. EUR najmä z poskytovaných služieb kompetenčného 
centra informatiky a služieb vývoja. 
 
V Bratislave, dňa 14. júna 2017 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________    ___________________________ 
            Ing. Ondrej Macko      Ing. Martin Bartoš 
    predseda predstavenstva                 člen predstavenstva 
 

 


