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1. Úvodná časť 

1.1 Obchodné meno a sídlo spoločnosti 

 

Názov:  Light Stabilizers, s. r. o. 

Sídlo:    Priemyselná 720, 072 22  Strážske 

IČO:       43 852 670 

 

1.2 Predmet činnosti 

 

  Hlavným predmetom činnosti je výroba a predaj výrobkov organickej chémie, konkrétne 

svetelných stabilizátorov. 

 

1.3 Orgány spoločnosti 

 

 

KONATEĽ  

  Ing. Michal Bočko  od 29.3.2012 (vznik funkcie: 24.2.2012) 

    

 

1.4 Organizačná štruktúra  
 

 
 

 

 

1.5 Iné dôležité informácie 

 

  Organizačná zložka spoločnosti v zahraničí nie je zriadená. 

 Spoločnosť nenadobudla žiadne vlastné podiely v sledovanom období. 
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2. Správa o činnosti spoločnosti. 

 

2.1 Všeobecný hospodársky vývoj  

 

  Obdobie rokov 2008 – 2009 bolo poznamenané znížením dopytu po výrobkoch, pričom vývoj 

v tomto roku ale už javil známky oživenia, čo sa prejavilo v náraste objemu i hodnoty predaja. V tomto 

roku sa prejavil postupný pokles cien základných surovín, pričom predajné ceny zostávali na 

porovnateľnej úrovni.  

 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 

 

  V rámci výrobnej skupiny svetelných stabilizátorov sa predaj medziproduktov Triacetonamín a 

Tetrametylpiperidinol realizoval v roku 2015 predovšetkým na európskom trhu, celkovo 98 %, zvyšné 2 

% boli umiestnené v Ázii. 

                Medziprodukty TAA a TMP dodané pre väčšinu zákazníkov smerovali na výrobu svetelných 

stabilizátorov. 

                

                Predaj svetelného stabilizátora bol v roku 2015 realizovaný vo významnej miere pre americký, 

ako aj európsky trh. Celkovo 55 % objemu predaja smerovalo do pre nás veľmi významného teritória 

USA, za účelom distribúcie pre prevažne automobilový priemysel. Na európskom trhu sa realizoval 

predaj v 45 % a smeroval pre ďalšie spracovanie a výrobu koncentrátov a zmesí.  

2.3 Hospodárenie spoločnosti 

 

2.3.1 Výroba  a predaj 

 

Prehľad skupín tržieb v EUR 

Ukazovateľ 2015 2014 zmena v % 

tržby z predaja vlastných výrobkov 7 728 052 6 536 458 +18,23% 

Tržby z predaja služieb 138 934 2 660 +5123,08% 

tržby za tovar 591 928 0 % 
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2.3.2 Náklady 

                                    v EUR 

Označenie 

účtu 
Názov účtu 2015 2014 zmena v % 

501 Spotreba materiálu 2 916 572 2 846 259  +2,47 % 

502 Spotreba energie 1 414 472  1 179 551  +19,92 % 

511 Opravy a udržiavanie 415 212 438 312  -5,27 % 

512,513,518 Ostatné služby 1 294 620 1 061 623  +21,95 % 

521 Mzdové náklady 575 529 530 209  +8,55 % 

 

  Vývoj jednotlivých nákladových skupín je v prevažnej miere ovplyvnený výrobnou spotrebou, 

ktorá sa podieľa na celkových nákladoch (mimo daní) cca 76,50 % z toho podiel spotreby materiálu 

a energií cca 54,85 % a podiel služieb je cca 21,65% a podiel osobných nákladov cca 10,60 %.  

Z uvedeného vyplýva podstatný vplyv výrobnej spotreby na výsledok hospodárenia.  

 

 

2.3.3 Personál 

 

 2015 2014 

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov 51,25 53,25 

                    z toho: ženy 8 9 
                                muži 43,33 44,25 

                   z toho: robotníci 45,74 46,25 
                               THP 5,58 7 

 

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

podmieňujúce úspech a rast firmy, aj v roku 2015 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 skupine Light Stabilizers, s. r. o. 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.  

  

 Light Stabilizers, s. r. o. sa podieľa aj na doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov. 
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2.3.4 Finančná výkonnosť a finančné a prevádzkové výsledky 

 

  V roku 2015 spoločnosť hospodárila s výsledkom hospodárenia zisk pred zdanením na úrovni 

580 384 EUR. 

  Výška pridanej hodnoty bola na úrovni 1 723 786 EUR a EBITDA bola na úrovni 873 872 EUR. 

 Dosiahnutý výsledok hospodárenia po zdanení zostane k dispozícii spoločnosti vo forme 

nerozdeleného zisku. 

 

  Zníženie neobežného majetku je spôsobené bežným opotrebením (odpisy). 

 Nárast obežného majetku v absolútnom vyjadrení o 1 039 109 EUR bolo spôsobené rastom 

stavu zásob, nárastom úrovne pohľadávok z obchodného styku a pohľadávok v rámci podielovej účasti 

a poklesom finančnej hotovosti. 

  Časové rozlíšenie predstavujú náklady budúcich období, kde došlo k nárastu  o 39 425,- EUR. 

 Vlastné imanie je tvorené základným imaním v hodnote 3 006 640 EUR, výsledkom 

hospodárenia minulých období v hodnote 1 328 387 EUR a výsledkom hospodárenia bežného 

účtovného obdobia v hodnote 443 263 EUR. 

   

  Dňa 26.6.2015 jediný spoločník spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia 

spoločnosti schválil riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2014. 

 

  Spoločnosť podpísala dňa 18.6.2015 zmluvu o úvere so spoločnosťou Chemko, a.s. Slovakia do 

výšky 1 000 000 EUR s termínom splatnosti do jedného (1) roka s fixným úrokom 3,0% p.a.. 

  K termínu 31.12.2015 je z daného úverového rámca zostatok v čiastke 750 606 EUR. 

 

 Dňa 30.5.2014 bola uzatvorená zmluva o zriadení záložného práva k podniku medzi 

spoločnosťami    J & T BANKA, a.s. a Light Stabilizers, s. r. o., registrácia záložného práva na základe 

záložnej zmluvy sa uskutočnila dňa 10.6.2014. V období marec a apríl 2016 sa uskutočnili kroky k výmazu 

záložného práva k podniku. 

 

  

2.4 Návrh na rozdelenie zisku 

 

  Riadna účtovná závierka spoločnosti Light Stabilizers, s. r. o. za rok 2015 vykazuje výsledok 

hospodárenia nasledovne: 

 

Pred zdanením:    zisk      580 383,60 EUR 

Daň z príjmov:                   137 120,88 EUR 

Po zdanení:     zisk      443 262,72 EUR 

 

 

  Navrhujeme tento zisk zúčtovať  

 

           na účet 421   -  Zákonný rezervný fond v čiastke 22 163,14 EUR a  
                     na účet 428   -  Nerozdelený zisk minulých rokov v čiastke 421 099,58 EUR. 
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2.5 Výskum a vývoj  

 

          V oblasti výskumu a vývoja neboli zámery a spoločnosť nevykazuje žiadne výdavky na výskum a 

vývoj. 

 

2.6 Životné prostredie 

 

  Bezpečnosť, ochrana zdravia a životného prostredia, kvalita výrobkov a všetkých činnosti, tvoria 

neoddeliteľnú súčasť podnikateľskej filozofie spoločnosti Light Stabilizers, s. r. o. 

  Spoločnosť Light Stabilizers, s. r. o. má zavedený a certifikovaný  systém manažérstva kvality 

podľa ISO 9001:2008, systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14 001:2004 a systém 

manažérstva BOZP OHSAS 18 001:2007. Oba tieto systémy sú integrované. Funkčnosť systémov je v 

pravidelných intervaloch preverovaná internými auditmi, externými auditmi  zákazníkov a certifikačnou 

spoločnosťou. 

  

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.  

 

 

3. Výhľad spoločnosti 

 

  Spoločnosť v roku 2016 predpokladá pozitívny výsledok hospodárenia. Na zabezpečenie 

očakávaného výsledku hospodárenia spoločnosť plánuje realizovať procesy optimalizácie výrobného 

procese s cieľom ich zefektívnenia v oblasti znižovanie energetickej a materiálovej náročnosti, čo by 

malo mať pozitívny efekt zo zníženia priamych nákladov.  

  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. 

 

V Strážskom, 12. mája 2016 

 

 

 

___________________________ 

Ing, Michal Bočko, konateľ 


