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1 Úvodná časť 
1.1 Obchodné meno a sídlo spoločnosti 

 
Názov:  FORTISCHEM a. s. 
Sídlo:  M. R. Štefánika 1, Nováky 972 71 
IČO:  46 693 874 
 

1.2 Predmet činnosti 
 
 
Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je chemická výroba. Ide najmä o výrobu elektrolýznych 
výrobkov, výrobu a spracovanie plastov, malotonážnu organickú chémiu a výrobu karbidu vápnika. 
 
Spoločnosť FORTISCHEM je členom holdingu ENERGOCHEMICA SE, ktorý je kótovaný na pražskej burze. 
Holding združuje chemické a energetické spoločnosti s cieľom využitia synergických efektov medzi nimi. 
Ambíciou spoločnosti je patriť k popredným chemickým spoločnostiam v regióne V4 v oblastiach 
efektívnosti, udržateľného rozvoja a ekologickej rovnováhy. 

 
1.3 Orgány spoločnosti 
 

Predstavenstvo 
 
Ing. Ondrej Macko, predseda predstavenstva 
Ing. Ľubomír Kukučka, člen predstavenstva 
Ing. Juraj Píš, člen predstavenstva (do 28.10.2015) 
Ing. Martin Bartoš, člen predstavenstva  
Ing. Ľuboslav Pribičko, člen predstavenstva  
Ing. Andrej Šulgan, člen predstavenstva (od 28.10.2015) 
 
V zmysle stanov spoločnosti sú za spoločnosť oprávnení konať minimálne dvaja štatutári spoločne. 
 
 
Dozorná rada 
 
Ing. Rastislav Počubay 
Pavol Hudec  
Ing. Marek Hajdu (do 5.11.2015) 
Ing. Jozef Balko (od 5.11.2015) 

 
 

1.4 Organizačná štruktúra 
 

V priebehu roka došlo k významnej zmene organizačnej štruktúry, v rámci ktorej boli útvary 
zabezpečujúce údržbu spoločnosti presunuté do spoločnosti CHEMSTROJ, s.r.o..  V dôsledku tejto zmeny 
prešlo zo spoločnosti FORTISCHEM a. s. do spoločnosti CHEMSTROJ, s.r.o.  od 1. mája 2015 podľa §28 
Zákonníka práce - prechodom práv a povinností z pracovno-právnych vzťahov 156 zamestnancov 
z technického úseku (odbor údržby a odbor elektroúdržby). 
 
Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí. 
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Výrobný program spoločnosti zabezpečuje výrobný úsek v troch výrobných závodoch: 

 

VÝROBNÝ ÚSEK

ZÁVOD CHÉMIA ZÁVOD PLASTY ZÁVOD KARBID
ODBOR

TECHNOLÓGIE

Oddelenie riadenia

výroby

 
 

1.5 Iné dôležité informácie 
V roku 2015 spoločnosť odkúpila obchodný podiel v spoločnosti CPP Strážov, s. r. o., od sesterskej 
spoločnosti TP 2, s.r.o. v obstarávacej cene 485 000 EUR.  
 
 

2 Správa o činnosti spoločnosti 
 

2.1 Všeobecný hospodársky vývoj 
 

Európske ekonomiky v roku 2015 využívali mnoho podporných faktorov. Ceny ropy zostávali pomerne 
nízke, hodnota eura klesala, globálny rast bol stabilný.  
 
Predaj zaznamenal v tomto období výrazný posun vpred, a to nie len na európskom, ale aj na svetovom 
trhu. Počas roka 2015 sme investovali väčšinu času do podrobných analýz predaja a stanoveniu stratégie 
v oblasti produktového mixu, zákazníckeho mixu a kanálového mixu. Podrobná analýza a správny výber 
zákazníkov priniesli aj napriek zníženej cene vyšší hospodársky výsledok.  Zákazníkom sme neponúkali len 
produkt, pristúpili sme k predaju hodnoty. Vyvinuli sme nové produkty a umiestnili ich na trhy s najvyššou 
pridanou hodnotou. Zintenzívnili sme angažovanosť našich technológov v jednotlivých obchodných 
prípadoch, čím sme skvalitnili náš prístup k zákazníkom.  
 
Rok 2015 naznačil smerovanie trhu predaja karbidu vápnika. Cieľ, ktorý bol stanovený v roku 2014, prejsť 
na svetový trh, sme úspešne dosiahli. Predaj na nové svetové trhy len potvrdzuje dôležitosť spolupráce 
predaja, výroby, technológie, logistiky. Zákazníkom predávame kompletný proces. 

Chart Title

ÚTVAR   TECHNICKÉHO ROZVOJA KANCELÁRIA

GENERÁLNEHO   RIADITEĽA

ÚTVAR  RIADENIA

A  KONTROLY  KVALITY

oddelenie  informačno-komunikačných technológii

ÚTVAR  ŽIVOTNÉHO

PROSTREDIA

A  MANAŽMENTU  RIZÍK

ÚTVAR SPRÁVY MAJETKU A BROWNFIELD

ÚTVAR  RIADENIA

ĽUDSKÝCH  ZDROJOV

ÚTVAR NÁKUPU

ÚTVAR DOPRAVNEJ LOGISTIKY

FINANČNÝ  ÚSEK VÝROBNÝ  ÚSEK TECHNICKÝ  ÚSEK Odštepný závod Novácka Energetika

GENERÁLNY  RIADITEĽ ENERGOCHEMICA TRADING a.s.
Obchodný úsek

Skupiny predaja

*



5 
 

Otáznikom do budúcnosti je vývoj v rozvíjajúcich sa ekonomikách, ako je Čína, Rusko či Brazília. Čína 
citeľne spomaľuje a ďalšie dve spomínané krajiny sú dokonca v recesii. Problémy týchto „emerging“ trhov 
sa môžu prejaviť na oslabení dopytu po výrobkoch a službách z Európy vrátane tých zo Slovenska. 
 
Ekonomické oživovanie eurozóny a Európskej únie pokračuje v miernom tempe, podporované nízkymi 
cenami ropy, relatívne slabým eurom, neštandardnými opatreniami monetárnej politiky (vrátane 
kvantitatívneho uvoľňovania zo strany ECB) a všeobecne neutrálnou fiškálnou politikou. 
 
Tieto faktory boli zatiaľ dostatočne silné na to, aby kompenzovali nové výzvy prichádzajúce zo slabších 
globálnych ekonomických podmienok. Tie sú najvýraznejšie v Číne a v ďalších rozvíjajúcich sa 
ekonomikách, medzi ostatné patrí starší globálny obchod a väčšia neistota na trhoch. Najväčšie riziká 
viditeľne narástli, a to hlavne v externom prostredí. 

 
 

2.2 Vývoj na trhu  
 
Ceny strategických surovín a energií zaznamenali v roku 2015 pokles. Najvýznamnejším faktorom, ktorý 
má vplyv na pokles cien, a ktorý môže podporiť rast domácej spotreby a produkcie, zvýšiť zahraničný 
dopyt po tovaroch a službách, prispieť k ekonomického rastu, je výrazný pokles cien ropy na svetových 
trhoch, ktorý bol zaznamenaný od júna 2014. Avšak globálna ekonomika na druhej strane čelí viacerým 
výzvam a rizikám. Geopolitické riziká a vojnové konflikty, ktoré majú stále rastúcu tendenciu v mnohých 
regiónoch sveta, predstavujú dôležitú hrozbu pre oživenie svetovej ekonomiky. Vojnové konflikty 
negatívne ovplyvňujú nielen ekonomiky samotných regiónov, na ktorých prebiehajú, ale aj celú svetovú 
ekonomiku. Dôsledkom sú nízke investície, rast nezamestnanosti, rastúca vlna migrácií, chudoba, 
zhoršenie celkovej regionálnej a globálnej bezpečnosti a samozrejme platobná bezpečnosť, ktorá priamo 
ovplyvňuje aj naše súčasné obchodné aktivity predovšetkým v susednej Ukrajine.  

 
V oblasti nákupu surovín sme sa v roku 2015 výraznejšie začali venovať hľadaniu nových dodávateľov 
surovín a snažili sme sa v značnej miere obmedziť nakupovanie surovín cez traderov. Naopak oslovili sme 
priamo viacerých výrobcov surovín, s ktorými sme už nadviazali priamu aktívnu spoluprácu. Pri niektorých 
dôležitých surovinách sa nám podarilo vytvoriť zdravé konkurenčné prostredie s viacerými dodávateľmi. 
Toto boli hlavné faktory pozitívneho trendu v úspore nákladov pri nákupe surovín. Druhým dôležitým 
faktorom úspory nákladov je neustále zlepšovanie platobných podmienok, kde aktívnou komunikáciou 
s našimi dodávateľmi sa snažíme o predlžovanie splatnosti, resp. zmenu platobných podmienok. Ďalším 
dôležitým faktorom úspory nákladov je optimalizácia skladových zásob, keď sa nám postupne ku koncu 
roka podarilo vďaka neustálej komunikácii s výrobou dostať na minimálnu úroveň, ktorú sa budeme snažiť 
udržiavať aj počas roka 2016. Spolu všetky tieto faktory vytvárajú značnú úsporu v nákladoch pri nákupe 
surovín, obalov a pomocného materiálu.     
   
Ekonomické oživenie v eurozóne a EÚ vstupuje do tretieho roku a očakáva sa pokračovanie tohto trendu. 
V súvislosti s klesajúcimi cenami ropy, ústretovou menovou politikou a pomerne slabou vonkajšou 
hodnotou eura bolo v roku 2015 hospodárske oživenie odolné a rozšírené vo všetkých členských štátoch. 
Jeho tempo je však stále pomalé. 
 
EK upozornila, že vplyv pozitívnych faktorov sa stiera, lebo sa objavujú nové výzvy v podobe spomalenia 
rozvíjajúcich sa trhov a globálneho obchodu a pretrvávajúceho geopolitického napätia. Očakáva sa, že 
prostredníctvom iných faktorov, ako sú lepšie výsledky v oblasti zamestnanosti, ktoré podporujú reálny 
disponibilný príjem, jednoduchšie úverové podmienky, pokrok v oblasti znižovania finančnej zadlženosti 
a vyššie investície, bude tempo rastu odolávať výzvam v rokoch 2016 a 2017. 
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2.3 Hospodárenie spoločnosti 
 

Od 1. mája 2015 došlo k významnej zmene organizačnej štruktúry, v rámci ktorej boli útvary 
zabezpečujúce údržbu spoločnosti presunuté do spoločnosti CHEMSTROJ, s.r.o. 
 
Spoločnosť v roku 2015 pokračovala v reinžinieringu svojich podnikových procesov. Zdroje vytvorené 
prevádzkovou činnosťou investovala prevažne do dlhodobého majetku. 
Spoločnosť vykázala kladný hospodársky výsledok po zdanení za rok 2015. 
 
V roku 2016 plánuje dosiahnuť kladný hospodársky výsledok ako dôsledok reinžinieringu procesov 
a investícií do výrobných zariadení uskutočnených v predchádzajúcich rokoch a v roku 2016. 

 
2.3.1 Výroba a predaj 

 

 
 

Výroba závodu chémia prekročila v roku 2015 objem výroby 290 tis. ton. V prevažnej miere išlo o základné 
produkty hydroxid sodný a chlór. Chlór bol následne spracovávaný do ďalších výrobkov ako na závode 
plasty, kde bola výroba 43,7 tis. ton a viac ako 1 200 tis. metrov produktov, tak aj na závode organika. 
Výroba karbidu vápnika vrátane druhotných produktov dosiahla úroveň 127 tis. ton, čo zodpovedalo 
požiadavkám predaja. Rok 2015 pokračoval v procese optimalizácie výrobného procesu, realizácie 
čiastkových rýchlych zlepšení. V roku 2016 predpokladáme pokračovanie v nastúpenom trende, ktorý by 
mal byť umocnený realizáciou koncepčných zlepšení s cieľom zefektívnenia výroby a lepšieho využitia 
výrobných potenciálov spoločnosti vo všetkých oblastiach. 

 

 
 

Tržby z predaja dosiahli v roku 2014 úroveň 145,5 mil. Eur. Až 94% z celkových tržieb sú tržby chemickej 
výroby. Podiel 5% z tržieb dosiahli doplnkové služby ako sú fakturované prepravné a energetické 
podporné služby. Podiel 1% z tržieb dosiahli tržby za predaj tovaru a elektriny. 

 

Najväčší podiel z tržieb z predaja vlastnej výroby dosiahli skupiny predaja organických výrobkov 32%, 
karbidu vápnika na úrovni 25%. Predaj PVC dosiahol úroveň 23% a elektrolýzne výrobky úroveň 18%. 
Ostatné tržby z vlastnej výroby boli realizované v spracovaní PVC vo forme profilov a sidingu. Repredaj 
tovaru tvorí elektrina, propylénoxid a doplnkový sortiment k profilom.  

 

V roku 2016 sa očakáva posilnenie predaja karbidu vápnika a výrobkov organickej chémie.  

Výroba ( množstvo) MJ 2015 2014

Závod chémia spolu T 290 181 270 396

Závod organika spolu T 39 438 44 371

Závod plasty spolu M 1 210 178 2 217 919

Závod plasty spolu T 43 732 37 908

Závod karbidu spolu T 127 269 134 929

tis. EUR 2015 2014

Tržby z predaja VV 136 141 139 413

Tržby z predaja služieb 8 322 9 064

Tržby z predaja tovaru 1 024 2 904
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2.3.2 Náklady 
 

 
 

 
 

Medzi nákladové položky s najvyšším vplyvom na výsledok hospodárenia patria najmä suroviny a priame 
energie, ktoré tvoria viac ako 70% nákladov na materiál a energie (501, 502). Významný podiel majú tiež 
mzdy a zákonné sociálne poistenie, čo je dané charakterom výrobného podniku. Na údržbu a opravy bolo 
vynaložených 4,9 mil. EUR v podobe externých dodávok (služby a materiál). Vynakladanie prostriedkov na 
opravy a udržiavanie je nevyhnutnou podmienkou pre zlepšenie kondície výrobných zariadení ako aj 
zvýšenie bezpečnosti prevádzkovania. Štruktúra nákladov spoločnosti sa významným spôsobom 
neodlišuje od podnikov s podobným charakterom podnikania.  
 
Dôsledkom organizačnej zmeny, v rámci ktorej od 1. mája 2015 útvary zabezpečujúce údržbu spoločnosti 
boli presunuté do spoločnosti CHEMSTROJ, s.r.o., sa medziročne zmenila štruktúra nákladov. Poklesli 
osobné náklady, odpisy a ostatné náklady, zároveň sa zvýšili náklady na opravy a udržiavanie (synt. 511). 
 
V nasledovnom období sa nepredpokladajú významné odchýlky v štruktúre nákladov.  
 

2.3.3 Personál  
 

Spoločnosť FORTISCHEM mala k 31.12.2015 konečný stav zamestnancov v počte 1097. Priemerný vek 
zamestnanca je 46 rokov. Rozdelenie v členení vekovej štruktúry je uvedené v nasledovnom grafe: 
 
 
 
 

 

účet Druh nákladovej položky 2015* 2014*

501 Spotreba materiálu 75 065 83 797

502 Spotreba energie 24 871 28 878

518 Ostatné služby 15 160 13 025

521 Mzdové náklady 13 621 15 230

524 Zákonné sociálne poistenie 4 749 5 351

551 Odpisy 3 347 3 065

511 Opravy a udržiavanie 3 642 3 422
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V štruktúre zamestnancov prevažujú muži s podielom takmer 83%, čo vyplýva z charakteru výroby 
a zamerania podniku.  
 
Spoločnosť v rámci starostlivosti o zamestnancov realizovala rôzne kultúrno-spoločenské a športové 
aktivity, ozdravné a rekondičné pobyty vo vlastnom rekreačnom zariadení.  
 
Vo vzdelanostnej štruktúre zamestnancov je 70 % podiel zamestnancov s dosiahnutým stupňom vzdelania 
ukončeným minimálne maturitnou skúškou. 

 

 
 

 
V oblasti firemného vzdelávania spoločnosť  úspešne splnila Plán rozvoja a vzdelávania zamestnancov na 
rok 2015. V zmysle platnej legislatívy bolo v odbornej príprave vyškolených 337 zamestnancov, 
periodických školení a preskúšaní sa zúčastnilo 2 797 zamestnancov. Aj v roku 2015 spoločnosť úspešne 
pokračovala v systéme Rozvoja manažérskych spôsobilostí a ďalších sociálnych spôsobilostí 
zamestnancov, kde sa vyškolilo 94 zamestnancov. 

 
FORTISCHEM a. s. systematicky pristupuje aj k výchove a výberu svojich zamestnancov najmä podporou 
a spoluprácou so študentmi. Začína už na základnej škole aktívnou účasťou na rodičovských združeniach, 
exkurziami žiakov a študentov v  spoločnosti, no najmä svojim novým projektom: „Otvorené hodiny 
chémie“.  Tento projekt má za cieľ získať žiakov pre štúdium chémie.  Spoločnosť FORTISCHEM a. s.  aj 
týmto spôsobom pomáha naplniť  chemické  študijné odbory na stredných školách, ktoré pripravujú 
možných budúcich zamestnancov spoločnosti. 
 
Spoluprácu spoločnosť rozširuje aj so strednými a vysokými školami a to účasťou študentov na exkurziách 
a vypracovávaním diplomových prác v spoločnosti. Študenti stredných a vysokých škôl si v rámci odbornej 
praxe v spoločnosti overujú svoje teoretické vedomosti vo výrobných procesoch. Zároveň traja študenti 
vysokých škôl získali podnikové štipendium a hneď po ukončení štúdia zamestnanie.  
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2.3.4 Finančná výkonnosť a finančné a prevádzkové výsledky  
 
 

 
 

Spoločnosť dosiahla v roku 2015 tržby za vlastné výrobky a služby vrátane zmeny stavu zásob na úrovni 
144,6 mil. EUR, zisk z predaja tovarov +0,1 mil.€, čo pri výrobnej spotrebe 118,8 mil. EUR tvorí pridanú 
hodnotu na úrovni 26,0 mil. EUR. 
 
V roku 2016 očakáva spoločnosť zvýšenie tržieb z vlastnej výroby na úroveň 150,8 mil. EUR, (medziročný 
nárast 11%), a to prostredníctvom optimálneho využitia dostupných výrobných kapacít. Výsledky by mali 
byť priaznivo ovplyvnené nižšími vstupnými cenami. Spoločnosť prefinancuje prípadné krátkodobé 
finančné potreby prostredníctvom faktoringu alebo krátkodobého úveru. Očakáva sa rast produktivity 
práce ako z tržieb tak aj z pridanej hodnoty. 

 
2.4 Návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu straty  

 
Spoločnosť dosiahla v roku 2015 výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške  4,796 mil. EUR. Po 
zohľadnení položiek ovplyvňujúcich základ dane, bola splatná daňová povinnosť  1,984 mil. EUR. Vplyvom 
dočasných rozdielov sa znížil odložený daňový záväzok o  0,899 mil. EUR. 
 
Predstavenstvo spoločnosti preskúmalo ročnú účtovnú závierku a navrhuje túto na valnom zhromaždení 
schváliť. Predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu spoločnosti návrh na rozdelenie zisku 
nasledovne: 
z výsledku hospodárenia vo výške 3,711 mil. EUR dotvoriť rezervný fond vo výške 0,371 mil. EUR, ostatný 
zisk vo výške 3,340 mil. EUR previesť na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.  

 
2.5 Výskum a vývoj  

 
Aktivity v oblasti výskumu a vývoja v spoločnosti sa zameriavali na vývoj receptúr a overenie možnosti 
výroby nových typov výrobkov. 
 
Dôležitou oblasťou, na ktorú spoločnosť FORTISCHEM sústredila svoje úsilie v oblasti výskumu, bolo 
riešenie environmentálnych aspektov spoločnosti, ktoré chápeme ako povinnosť voči regiónu 
a spoločnosti, ktorej sme súčasťou. 
 
Okrem rozvojových aktivít sa výskum a vývoj sústredil aj na znižovanie spotrebných noriem pre jestvujúce 
výrobky, na zvyšovanie využiteľnosti technologických zariadení, znižovanie energetickej náročnosti výroby 
a zvyšovanie kvality vyrábaných produktov, ako aj využitie vznikajúcich odpadov na výrobky. Spoločnosť 
neustále hľadá nové technológie a možnosti modernizácie výrobných liniek vo všetkých výrobných 
závodoch. 
 
Nezanedbateľnou úlohou výskumu a vývoja je aj kontinuálna ekonomizácia jestvujúcej výroby, 
spočívajúca v hľadaní a skúšaní alternatívnych ekonomickejších surovín. Všetky tieto suroviny sú skúšané 
ako v laboratóriách a poloprevádzkových zariadeniach, tak následne priamo v  prevádzke.  

v tis. EUR 2015 2014

II.     Výroba                 144 643 153 319

B.      Výrobná spotreba              118 764 129 149

+       Pridaná hodnota               26 004 23 758

C.      Osobné náklady - súčet        19 240 21 086

E.      Odpisy a OP k DNM a DHM       3 470 3 064

*       Výsledok hospodárenia z HČ    5 078 666

*        Výsledok hospodárenia z FČ   -282 -79

**      VH z BČ pred zdan. 4 796 587

S.       Daň z príjmov z BČ           1 085 30

**      Výsledok hospod.z BČ po zdan. 3 711 557

EBITDA 8 641 3 844
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Výskum a vývoj považujeme za dôležitý z hľadiska určovania strategických smerov do budúcnosti, 
z pohľadu krátkodobej, strednodobej a dlhodobej perspektívy rozvoja spoločnosti. Výsledkom vývojových 
aktivít boli podklady pre realizáciu rozvojových projektov a investície spoločnosti v oblasti organickej 
výroby, výroby nových typov PVC a ekologizácia výroby spracovania chlóru. 

 
2.6 Životné prostredie  

 
Spoločnosť v hodnotenom období prevádzkovala 17 zdrojov znečisťovania ovzdušia. Najväčší podiel tvorili 
CO, tuhé znečisťujúce látky a NOx. Pri prevádzkovaní jednotlivých zdrojov spoločnosť plnila všetky 
povinnosti vyplývajúce z predpisov platných pre oblasť ochrany ovzdušia.   

Spoločnosť FORTISCHEM a. s. ako povinný účastník schémy obchodovania s emisnými kvótami si splnila 
v roku 2015 všetky povinnosti, priebežne zabezpečila celú agendu, vyplývajúcu z platného zákona 
a  požiadaviek legislatívy EÚ v tejto oblasti.  

Kvalita vypúšťaných odpadových vôd v roku 2015 bola v súlade s povolením na vypúšťanie odpadových 
vôd, ako aj v súlade s platnou vodohospodárskou legislatívou SR.  

V oblasti odpadového hospodárstva boli zabezpečované činnosti v súlade s legislatívnymi požiadavkami. 
V roku 2015 bolo z celkovej produkcie odpadov 20% nebezpečných odpadov a 80% ostatných odpadov. 
Z celkového množstva odpadov bolo 13% zhodnotených a 32% zneškodnených. Časť odpadov bola 
odovzdaná na využitie v domácnosti. 

Z hľadiska agendy Integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (IPKZ) boli 
v hodnotenom období činnosti v prevádzkach vykonávané v zmysle integrovaných povolení.  

 
3 Významné skutočnosti po termíne ročnej závierky 

 
Po 31. decembri 2015 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, 

ktoré sú predmetom účtovníctva. 

4 Výhľad spoločnosti 
 
V nasledujúcom roku očakávame pozitívny vývoj všetkých podstatných ukazovateľov. Predpokladáme rast 
hrubých obratov výroby, objemu predaja. Na druhej strane predpokladáme pokles cien kľúčových vstupov 
a to nie len vplyvom celkového vývoja na trhu ale aj využitím vlastných rezerv a zefektívneným nákupom. 
Naďalej budeme pokračovať v trende zefektívňovania procesov s dôrazom na dlhodobý vývoj a životné 
prostredie. V zložení výrobkového portfólia by nemalo dôjsť k zásadným zmenám. Všetky úpravy vo 
výrobnom procese budú nasmerované k vyššej spokojnosti našich zákazníkov. Spoločnosť pripravuje 
niekoľko nových investícií smerujúcich k zlepšeniu najmä výrobného procesu, avšak časť investícií je tiež 
nasmerovaná do znižovania environmentálnych dopadov chemickej spoločnosti na okolie.  
 
Toto nastavenie prinesie v roku 2016 nielen zvýšenie produktivity z tržieb, ale najmä produktivity 
z pridanej hodnoty a zvýšenie rentability.  
 
Pozitívny vývoj spoločnosti bude podporovaný aj neustálym zvyšovaním efektívnosti systému 
integrovaného manažérstva (SIM) a dôsledným dodržiavaním Politiky SIM. Súčasťou SIM bude systém 
environmentálneho manažérstva, systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a systém 
manažérstva kvality. 

V Bratislave, dňa 6. júna 2016 

 

 

___________________________    ___________________________ 
Ing. Ondrej Macko     Ing. Martin Bartoš  
Predseda predstavenstva     Člen predstavenstva  
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5 Účtovná závierka k 31. decembru 2015 
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