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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. Svoju činnosť 
začala vykonávať od 1. októbra 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. 2015: Ing. Ondrej Macko – predseda 

 Ing. Martin Bartoš – člen 
 Ing. Jozef Balko – člen (od 5. 11. 2015) 

 
Spoločnosť má dozornú radu zloženú z troch členov.  
 
Zloženie dozornej rady k 31. 12. 2015: Ing. Ľubomír Kukučka 

 Ing. Rastislav Počubay 
 Ing. Vladimír Buchan 

 
Žiadne ďalšie orgány spoločnosť zriadené nemá.  

1.4. Organizačná štruktúra 
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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 2015 spoločníkom s ručením obmedzeným v sesterskej 
spoločnosti TP 2, s.r.o. s výškou vkladu 750 EUR a podielom na hlasovacích právach 
0,005%.  
 
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach. 
 
V priebehu účtovného obdobia jediný akcionár spoločnosti rozhodol o navýšení 
základného imania o 500 000 EUR, na celkovú sumu 4 900 000 EUR. Celková suma 
zaplatených vkladov k 31. decembru 2015 predstavovala 4 900 000 EUR.  
 
Spoločnosť v roku 2014 emitovala dlhopisy v celkovej hodnote 89 500 tis. EUR splatné 
31. marca 2022. Spoločnosť následne v roku 2014 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. Na základe rozhodnutia predstavenstva spoločnosť 
v marci 2016 odkúpila celú nominálnu hodnotu dlhopisov. Bližšie informácie o tejto 
transakcii sú popísané v bode 2.7 tejto správy. 
 

2. Správa o činnosti spoločnosti 

2.1. Všeobecný hospodársky vývoj  

Ekonomická situácia v krajinách Eurozóny sa v roku 2015 zlepšila oproti 
predchádzajúcemu obdobiu. Prispeli k tomu viaceré udalosti a opatrenia jednotlivých 
štátov Eurozóny. Lídri Ruska, Ukrajiny, Nemecka a Francúzska sa dohodli na prímerí 
na východe Ukrajiny. ECB prijala opatrenia na zlacnenie úverov na podporu rastu 
ekonomiky. Významný vplyv na vývoj ekonomiky mal aj pokles cien ropy na svetových 
trhoch na historické minimum, pád cien komodít na európskom trhu a  prepad čínskych 
akcií. 
 
Podiel európskeho chemického priemyslu na celosvetovej chemickej produkcii dlhodobo 
klesá. V súčasnosti podiel Európy predstavuje 17% z celosvetovej produkcie. Hlavná 
príčina tohto stavu je, že Európa má konkurenčnú nevýhodu v porovnaní s krajinami Ázie  
a USA, ktoré majú lacnejšie energie a suroviny, ako aj prísnejšie ekologické zákony 
a normy oproti zvyšku sveta. 
 
Trh výrobkov z elektrolýzy bol ovplyvnený sériou výrobných problémov na 
západoeurópskych trhoch, spôsobených výpadkom surovín. Zvýšenie konkurenčného 
tlaku v segmente výrobkov organickej chémie spôsobilo pokles cien o cca 5-8%. 
V segmente polymérov boli ceny ovplyvnené najmä poklesom ceny ropy a jej derivátov 
na svetových trhoch. 
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2.2. Vývoj na trhu a údaje o významných rizikách a neistotách 

Hospodársky výsledok spoločnosti je do značnej miery ovplyvnený úspešnosťou 
sprostredkovateľskej činnosti v oblasti predaja chemickej produkcie pre sesterské spoločnosti. 
Manažment spoločnosti pravidelne vyhodnocuje príležitosti a riziká pre spoločnosť aj v tejto 
oblasti. 
 
V roku 2016 sa očakáva rast ekonomík okolitých krajín (ČR, Poľsko, Maďarsko) ako aj rast 
ekonomiky Eurozóny ako celku. Predpokladá sa stabilizovanie čínskej ekonomiky a mierny rast 
na americkom trhu. Spoločnosť naďalej sleduje vývoj situácie na Ukrajine, kde vidí potenciál 
na presadenie výrobkov sesterských spoločností.  
 
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 2015. Pokračovanie silného konkurenčného tlaku o zabezpečenie trhových podielov 
a celkovú pozíciu na trhu pri súčasnom tlaku na pokles cien spoločnosť predpokladá aj 
v priebehu roku 2016.  
 
Spoločnosť zároveň vyvíja aktivity vedúce k rozšíreniu portfólia obchodovaných produktov 
za účelom zvyšovania svojej ziskovosti a finančnej stability. 

 

2.3. Hospodárenie spoločnosti 

2.3.1. Výnosy 

 

Typ výnosu v EUR 2015 2014 Zmena v % 

Predaj tovaru 9 909 566 12 564 017 -21% 

IT služby 1 181 994 919 896 28% 

Sprostredkovanie predaja 4 479 316 2 449 100 83% 

Spolu  15 570 876 15 933 013 -2,27% 

 

V roku 2015 sa zmenila štruktúra tržieb spoločnosti, pokles tržieb za predaj tovaru 
vo vlastnom mene bol kompenzovaný nárastom tržieb za sprostredkovanie predaja 
výrobkov sesterských spoločností.  

 

Predaj tovaru 

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 2 103 tis. EUR súvisel s poklesom výrobných objemov 
u niektorých koncových odberateľov. V roku 2015 spoločnosť pokračovala v predaji 
tovaru vo vlastnom mene, tieto tržby poklesli oproti predchádzajúcemu obdobiu 
o 551 tis. EUR a dosiahli objem 3 666 tis. EUR.  

 

IT služby 

Spoločnosť poskytuje IT podporu pre spoločnosti v skupine ENERGOCHEMICA SE. Nárast 
tržieb z predaja IT služieb o 262 tis. EUR súvisel so zavádzaním jednotného 
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informačného systému v spoločnostiach v skupine. 

 

Sprostredkovanie predaja 

Nárast výnosov spoločnosti z dôvodu sprostredkovania nákupu a predaja 
o 2 030 tis. EUR súvisel s úpravou pravidiel realizácie obchodných aktivít pre spoločnosti 
v skupine.  

 

2.3.2. Náklady 

 

 2015 2014 Zmena v % 

Náklady na predaný tovar 9 231 419 12 204 042 -24% 

Mzdové náklady 4 020 401 3 957 869 2% 

Služby 1 581 552 1 433 312 10% 

Náklady na sociálne poistenie 1 089 436 975 440 12% 

Spotreba materiálu 185 098 166 540 11% 
 

Pokles nákladov na predaný tovar súvisí s poklesom výnosov z predaja tovaru ako sa 
uvádza v bode 2.3.1. 

 

Nárast mzdových nákladov a nákladov na sociálne poistenie súvisí s nárastom počtu 
zamestnancov o 7 %, ako sa uvádza v časti 2.3.3.  

 

Vyššie náklady na nakúpené služby boli spôsobené najmä nákladmi na inzerciu a reklamu 
(+ 87 tis. EUR) a zvýšenými nákladmi na nájom priestorov a automobilov (+ 125 tis. EUR).  

 

Nárast spotreby súvisí najmä s vyúčtovaním spotreby elektrickej energie v prenajatých 
kancelárskych priestoroch za prvé obdobie prenájmu.  

 

2.3.3. Personál 

 

Ukazovateľ 2015 2014 Zmena v % 

Priemerný prepočítaný stav 
zamestnancov (osoby) 

91 85 7% 

z toho: ženy (osoby) 35 34 3% 

             muži (osoby) 56 51 10% 

z toho: vedúci zamestnanci (osoby) 19 15 27% 

             THP (osoby) 72 70 3% 
 

Priemerný počet zamestnancov sa v roku 2015 zvýšil o 7% oproti predchádzajúcemu 
účtovnému obdobiu a to v súvislosti s personálnym dobudovaním organizačných 
jednotiek.  

 

Priemerný vek zamestnancov k 31. 12. 2015 je 41 rokov, čo je zlepšenie oproti roku 2014 
(priemerný vek bol 43 rokov). 
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V oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov boli ciele v roku 2015 zamerané 
predovšetkým na: 

 

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

 realizáciu ďalšieho  vzdelávania a rozvoja zamestnancov s cieľom dopĺňania 
schopností a zručností v oblastiach: 

 rozvoja tímovej spolupráce, 

 rozvoja manažérskych zručností – nadstavbové manažérske vzdelávanie  - 
doplnenie  „Proaktívneho manažéra o 3 moduly“ a  koučing , 

 rozvoja obchodníckych zručností pre nových zamestnancov obchodného úseku 
a pre neobchodníkov 

 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 2015 spoločnosť hospodárila s výsledkom hospodárenia po zdanení - ziskom  
na úrovni 799 767 EUR (2014: - 3 819 568 EUR). 

2.4. Návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu straty 

Návrh predstavenstva valnému zhromaždeniu je použiť účtovný zisk v plnej výške 
na čiastočnú úhradu strát z minulých rokov – účet 429.  

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 2015 nastali nasledovné udalosti, majúce  vplyv na verné zobrazenie 
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva: 
 
Dňa 29. marca 2016 sa v spoločnosti uskutočnili nasledujúce finančné transakcie: prijatá 
úhrada úrokov od materskej spoločnosti ENERGOCHEMICA SE v celkovej výške 1 677 
tis. EUR, prijatá úhrada časti istiny z poskytnutého prevádzkového úveru od materskej 
spoločnosti ENERGOCHEMICA SE vo výške 355 tis. EUR, spoločnosť uhradila ročné úroky 
za emitované dlhopisy v celkovej výške 2 032 tis. EUR.  
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Dňa 31. marca 2016 sa uskutočnili nasledujúce transakcie: spoločnosť prijala úhradu 
za predčasné vyplatenie poskytnutého úveru spoločnosti ENERGOCHEMICA SE 
v celkovej výške istiny 68 405 tis. EUR, spoločnosť prijala aj mimoriadnu splátku istiny 
z poskytnutého prevádzkového úveru od spoločnosti ENERGOCHEMICA SE vo výške 
1 400 tis. EUR. Zároveň spoločnosť odkúpila časť svojich emitovaných dlhopisov 
od spoločnosti J&T v celkovej výške 29 700 tis. EUR. Odkúpenie dlhopisov sa realizovalo 
na základe platnej Komisionárskej zmluvy uzatvorenej dňa 29. marca 2016 
so spoločnosťou J&T banka, a. s.  
 
Dňa 31. marca 2016 rozhodla materská spoločnosť ENERGOCHEMICA SE  ako jediný 
spoločník dcérskej spoločnosti o navýšenie základného imania spoločnosti o 19 700 
tis. EUR, ktoré bolo v celkovej výške 19 700 tis EUR splatené dňa 7. apríla 2016. 
 
Dňa 7. apríla 2016 spoločnosť realizovala odkúpenie zvyšnej časti svojich emitovaných 
dlhopisov od spoločnosti Poštová banka, a. s. v celkovej nominálnej hodnote 59 800 tis. 
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.  
 
Z vyššie menovaných dôvodov spoločnosť preklasifikovala k 31.12.2015 pohľadávky 
z titulu pôžičky voči ENERGOCHEMICA SE do krátkodobých pohľadávok a súčasne 
preklasifikovala dlhodobú časť dlhopisov vo výške 89 500 tis. EUR do krátkodobých 
finančných výpomocí. 
 
Dňa 13. apríla 2016 bolo do Obchodného registra SR zapísané navýšenie základného 
imania spoločnosti, ktorého celková výška činí 24 600 tis. EUR.  

 

3. Výhľad spoločnosti 

 
V roku 2016 spoločnosť očakáva tržby z predaja tovaru vo výške 11,4 mil. EUR. V rámci nich 
nosnými položkami by sa mali stať tržby z nákupu a následného repredaja 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 7,8 mil. €. V rámci tržieb za služby 
spoločnosť predpokladá výnosy vo výške 1,4 mil. EUR najmä z poskytovaných služieb 
kompetenčného centra informatiky. 
 
V Bratislave, dňa 6. mája 2016 
 
 
 
 
 
___________________________________ _________________________________ 

Ing. Ondrej Macko     Ing. Martin Bartoš 
predseda predstavenstva                              člen predstavenstva 


