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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 
Mgr. Marek Uhlíř, člen predstavenstva 
 
V zmysle stanov spoločnosti sú za spoločnosť oprávnení konať minimálne dvaja štatutári spoločne 
 
Dozorná rada 
Mgr. Marián Haverlík, predseda dozornej rady 
Ing. Rastislav Počubay 
Ing. Boris Huna (do 23.1.2013) 
RNDr. Rastislav Bakoš (od 24.1.2013) 
 
 

1.4 Organizačná štruktúra 
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VÝROBNÝ ÚSEK

ZÁVOD CHÉMIA ZÁVOD PLASTY ZÁVOD KARBID
ODBOR

TECHNOLÓGIE

Oddelenie riadenia

výroby

 
 

1.5 Iné dôležité informácie 
Spoločnosť nemá žiadne dcérske spoločnosti ani nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí. 
 

2. Správa o činnosti spoločnosti 
2.1 Všeobecný hospodársky vývoj  

Trh v Európe a na Slovensku v období roka 2012 stagnoval. Počas neho neprišlo k oživeniu trhu a 
k výraznejším výkyvom nedochádzalo ani na strane dopytu ani na strane ponuky. Napriek nízkemu 
dopytu sa väčšina výrobcov snažila udržať si svoj podiel na trhu. Celú situáciu ovplyvňovala aj nálada 
fiškálnej konsolidácie a neistoty ohľadom dlhovej krízy v eurozóne. Ku koncu roka bolo vidno 
spomalenie priemyselnej produkcie sprevádzané poklesom stavebnej produkcie. K výraznejšiemu 
rastu inflácie napriek predpokladom zo začiatku roka neprišlo. 
 

2.2 Vývoj na trhu  
Na trhoch strategických surovín a na trhu s energiami sa v roku 2012 prejavovali dva hlavné momenty. 
V prvom rade išlo o pomerne veľké výkyvy cien surovín naviazaných na cenu ropy. Tento fakt mal 
významný vplyv aj na ceny koncových produktov spoločnosti. Druhým momentom bolo znižovanie 
cien energetických médií, ktoré sa pozitívne prejavilo už koncom roku 2012.  
V oblasti nákupu surovín a logistike bolo významným posunom vpred zavedenie systému duality 
dodávateľov a kumulácie objemov prepravy s cieľom dosiahnutia výhodnejších cien prepravy nákupu 
surovín a predaja produktov. Aplikácia stratégie duálneho systému v nákupe sa najviac odzrkadlila pri 
strategických surovinách s pozitívnym efektom na nákupnú cenu. Ďalší pokles cien strategických 
surovín sa predpokladá aj v nasledujúcom období a to ako z dôvodu trendu trhu niektorých surovín, 
tak aj v pokračujúcej aplikácii duality dodávateľov a dôslednou aplikáciou elektronických aukcií. 

 
V oblasti predajných činností pokračovala spoločnosť v roku 2012 v napĺňaní primárneho zamerania 
na komerčnom trhu – predaj výrobkov chemického priemyslu do celého sveta vrátane poskytovania s 
nimi súvisiacich služieb. Pri napĺňaní tohto poslania sa spoločnosť sústredila na svojich tradičných 
odberateľov pri súčasnom rozširovaní klientely s potenciálom rastu objemov predaja, ale 
i rozširovaním sortimentnej skladby výrobkov najmä s vyššou pridanou hodnotou. Flexibilita 
spoločnosti pri dodávkach, schopnosť ponúknuť inovatívne výrobky podľa požiadaviek odberateľov 
a kvalitatívne parametre výrobkov v mnohých prípadoch umožnili spoločnosti stať sa súčasťou 
receptúr odberateľov.  
 
V priebehu roku 2012 došlo k centralizácii obchodných činností do spoločnosti ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. Dobudovanie obchodného tímu vytvorilo predpoklad pre úspešné zvládnutie všetkých 
výziev k plnej spokojnosti klientov, čo poskytuje povzbudivý pohľad na perspektívy pri ďalšom 
budovaní a napredovaní spoločnosti. Súčasne tiež vytvára dobrú východiskovú pozíciu pre naplnenie 
strategických zámerov roku 2013. 
 

2.3 Hospodárenie spoločnosti 
Rok 2012 bol pre spoločnosť FORTISCHEM rokom vzniku. Spoločnosť bola zapísaná do obchodného 
registra dňa 30.5.2012. Následne k dátumu 1.8.2012 kúpila časť podniku spoločnosti Viachem 
Slovakia. Spoločnosť Viachem Slovakia nadobudla podnik kúpou NCHZ od správcu konkurznej 
podstaty. V súčasnosti teda FORTISCHEM prevádzkuje chemickú výrobu bývalých Nováckych 
chemických závodov. Všetky nižšie uvedené tabuľky a fakty sa týkajú výhradne hospodárenia 
spoločnosti FORTISCHEM a zohľadňujú vyššie uvedené skutočnosti. 

 
2.3.1 Výroba a predaj 
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tis. EUR 2012 

Tržby z predaja VV                    69 211     

Tržby z predaja služieb                      3 208     

Tržby z predaja tovaru                          210     

 
Tržby z predaja dosiahli v roku 2012 úroveň 72,6 mil. Eur. Až 96% z celkových tržieb sú tržby 
chemickej výroby. Podiel 4,4% z tržieb dosiahli doplnkové služby ako sú fakturované prepravné 
a energetické podporné služby. 
 
V roku 2013 sa očakáva presun časti tržieb medzi skupinami polymérov a elektrolýznych 
výrobkov, kde sa predpokladá vyšší podiel predaja chlórovej chémie a nižší podiel vlastného 
spracovania chlóru do PVC. 
 
 

2.3.2 Náklady 

účet Druh nákladovej položky 2012* 

501 Spotreba materiálu                          43 973     

502 Spotreba energie                          18 406     

521 Mzdové náklady                            6 811     

518 Ostatné služby                            4 995     

524 Zákonné sociálne poistenie                            2 246     

511 Opravy a udržiavanie                            1 906     
*sumy uvedené v tis. EUR 

 
Medzi nákladové položky s najvyšším vplyvom na výsledok hospodárenia patria najmä suroviny 
a priame energie, ktoré tvoria viac ako 96% 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 1,9 mil. EUR v podobe externých dodávok. 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. Jedinou 
odlišnosťou sú chýbajúce náklady odpisov (skupina 551), čo je spôsobené zúčtovaním záporného 
goodwillu v roku 2012. 
 
V nasledovnom období sa nepredpokladajú významné odchýlky v štruktúre nákladov mimo 
nákladovú skupinu odpisov. 
 

2.3.3 Personál  
 

Spoločnosť FORTISCHEM mala k 31.12.2012 konečný stav zamestnancov v počte 1351. Priemerný 
vek zamestnanca je 45,57 rokov. Rozdelenie v členení vekovej štruktúry je uvedené 
v nasledovnom grafe: 

 



6 
 

 

 

 

  

do 20 rokov 
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Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2012 
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V štruktúre zamestnancov prevažujú muži s podielom 82%, čo vyplýva z charakteru výroby 
a zamerania podniku. V porovnaní technicko-hospodárskych a robotníckych profesií na celkovom 
počte zamestnancov má silnú prevahu kategória robotníckych funkcií – viac než 81%, čo tiež 
odráža výrobný charakter spoločnosti. 
 

Kategória Pohlavie 2012* 

R ženy 132 

  muži 983 

  spolu 1115 

THP ženy 112 

  muži 145 

  spolu 257 

Spolu ženy 244 

  muži 1128 

  spolu 1372 
*Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 

 
 
Vo vzdelanostnej štruktúre zamestnancov je 65% podiel zamestnancov s dosiahnutým stupňom 
vzdelania ukončeným minimálne maturitnou skúškou. 
 

 

 

Spoločnosť má postavenú svoju víziu aj na spokojnosti svojich zamestnancov. Preto sa v rámci 
sociálneho programu zameriava na zvyšovanie lojality a budovanie vzťahu zamestnancov k firme. 
Usporadúvanie kultúrnych a športových akcií pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, 
odmeny pre zamestnancov pri pracovných a životných jubileách, finančné ocenenie darcov krvi a 
iné benefity sú dielčie prvky sociálnych výhod, ktoré spoločnosť ponúka svojim zamestnancom. 
 
V oblasti firemného vzdelávania sa spoločnosť v roku 2012 zamerala na doplnenie vedomostí 
a zručností zamestnancov, ktoré sú potrebné ku kvalitnému plneniu pracovných činností 
smerujúcich k splneniu podnikateľského zámeru spoločnosti. Celkovo sa na vzdelávacích 
aktivitách zúčastnilo 1043 zamestnancov pri celkových nákladoch 57 tis. EUR. Zároveň 
pokračoval rozvoj spolupráce so strednými a vysokými školami, v rámci ktorej sa im umožnilo 
vykonávanie odbornej praxe vo všetkých úsekoch našej akciovej spoločnosti. 

 ZŠ 3% 

 SO 32% 

 ÚSO 53% 

VŠ 12% 

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2012 
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2.3.4 Finančná výkonnosť a finančné a prevádzkové výsledky  
 

v EUR 2012 

II.     Výroba                                    72 983 732     

B.      Výrobná spotreba                                 69 593 338     

+       Pridaná hodnota                                     3 416 244     

C.      Osobné náklady - súčet                              9 099 259     

E.      Odpisy a OP k DNM a DHM        -                 40 328 629     

*       Výsledok hospodárenia z HČ                       34 509 885     

*        Výsledok hospodárenia z FČ                              66 195     

**      VH z BČ pred zdan.                    34 443 690     

S.       Daň z príjmov z BČ                                 8 166 205     

**      Výsledok hospod.z BČ po zdan.                   26 277 485     

EBITDA -                   5 836 264     

 
Spoločnosť dosiahla v roku 2012 tržby za vlastné výrobky a služby na úrovni 72,4 mil. EUR, čo pri 
výrobnej spotrebe 69,6 mil. EUR tvorí pridanú hodnotu na úrovni 3,4 mil. EUR. Táto skutočnosť je 
ovplyvnená najmä faktom, že spoločnosť prevádzkuje chemickú výrobu až od 1.8.2012. Významný 
vplyv na výsledok hospodárenia mala výška záporného goodwillu zúčtovaného z titulu ocenenia 
nadobudnutého podniku v reálnych hodnotách, čo sa prejavilo aj v ukazovateli EBITDA. 
 
V roku 2013 očakáva spoločnosť zvýšenie tržieb z vlastnej výroby na úroveň 196 mil. EUR a to 
prostredníctvom optimálneho využitia dostupných výrobných kapacít. Výsledky by mali byť 
priaznivo ovplyvnené nižšími vstupnými cenami. Spoločnosť prefinancuje prípadné krátkodobé 
finančné potreby prostredníctvom krátkodobého úveru alebo faktoringu. Očakáva sa rast 
produktivity práce ako z tržieb tak aj z pridanej hodnoty. 
 

2.4 Návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu straty  
Spoločnosť FORTISCHEM dosiahla v roku 2012 výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 
34,44 mil. EUR. Po zohľadnení odloženej dane vo výške 7,85 mil. EUR bola splatná daňová 
povinnosť 315,76 tis. EUR.  

odborná 
spôsobilosť 

55% 

periodické 
preškolenie 

27% 

špeciálne 
školenia 

2% 

semináre 
4% 

personálny 
audit 
12% 

Štruktúra vzdelávacích aktivít v roku 2012 
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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 po zdanení vo výške 26,28 mil. EUR dotvoriť rezervný fond vo výške 20 
tis. EUR. Ostatný zisk vo výške 26,26 mil. EUR previezť na účet nerozdelených ziskov z minulých 
období. 
 

2.5 Výskum a vývoj  
Aktivity v oblasti výskumu a vývoja v spoločnosti sa zameriavali na vývoj receptúr a overenie 
možnosti výroby nových typov polyéter polyolov, vývoja výrobkov polymérnej chémie, vývoj 
spracovania PVC, granulátov s suchých zmesí PVC a výrobkov z PVC. Do výroby boli zaradené 
viaceré nové výrobky. 
 
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 ostrej 
prevádzke.  
 
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. 
 
Výskum a vývoj považujeme za dôležitý z hľadiska určovania strategických smerov do budúcnosti, 
z pohľadu krátkodobej, strednodobej a dlhodobej perspektívy rozvoja spoločnosti. 
 
V roku 2012 bola výška celkových nákladov vynaložených na výskum a vývoj 304 tis. EUR. 
 

2.6 Životné prostredie  
Spoločnosť v hodnotenom období prevádzkovala 18 zdrojov znečisťovania ovzdušia, z ktorých 
bolo za toto obdobie emitované celkom cca 335 ton znečisťujúcich látok, z toho najväčší podiel 
tvorili CO, tuhé znečisťujúce látky a NOx, spolu 271 ton.  

 
Z hľadiska opatrenia na zlepšenia kvality ovzdušia bol realizáciou opatrenia „Sušenie a triedenie 
surovín – náhrada BAHCO filtrov“ vo výrobe karbidu vápnika dosiahnutý cieľ - znížiť emisie tuhých 
znečisťujúcich látok v tejto prevádzke výrazne pod úroveň emisných limitov. 
 
Pri prevádzkovaní jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia spoločnosť priebežne plnila 
povinnosti vyplývajúce z predpisov platných pre oblasť ochrany ovzdušia, čo považuje za veľmi 
dôležité. 
 
Od roku 2013 bude FORTISCHEM, a.s povinným účastníkom schémy obchodovania s emisnými 
kvótami. V súvislosti s novelizovaným zákonom o obchodovaní s emisnými kvótami spoločnosť 
plní povinnosti vyplývajúce z tohto zákona. V súčasnej dobe sa očakáva pridelenie kvót CO2 
Európskou komisiou.  
 
V roku 2012 podnik vypúšťal odpadové vody v súlade s platnou legislatívou a vydanými 
povoleniami. 
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V oblasti odpadového hospodárstva boli zabezpečované činnosti v súlade s legislatívnymi 
požiadavkami. Pre nakladanie s odpadmi spoločnosť získala nový súhlas na nakladanie 
s nebezpečnými odpadmi a súhlas na odovzdávanie vybraných druhov ostatných odpadov do 
domácnosti. Spolu bolo vyprodukovaných 378 ton nebezpečných odpadov, z ktorých bolo 351 ton 
zneškodnených, 19 ton zhodnotených a 8 ton bolo priebežne skladovaných v podniku. Celková 
produkcia ostatných odpadov bola v roku 2012 na úrovni 10.463 ton. 
 
Z pohľadu Integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia má spoločnosť 
pre 10 prevádzok vydané integrované povolenia. V hodnotenom období boli tieto prevádzky 
prevádzkované v súlade s týmito povoleniami. Na vybraných prevádzkach bola vykonaná aj 
kontrola orgánom štátnej správy, ktorá potvrdila súlad, resp. odporučila zmenu povolenia. 
V súvislosti s plnením niektorých podmienok integrovaných povolení, ktorých cieľom je 
dodržiavanie emisných limitov, resp. realizácia preventívnych opatrení v oblasti znižovania 
znečistenia zložiek životného prostredia, boli v hodnotenom období spracovávané podklady, resp. 
projektová dokumentácia pre ich realizáciu. 
 

2.7 Významné skutočnosti po termíne ročnej závierky 
Do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali po 31. decembri 2012 žiadne také udalosti, ktoré 
by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva Spoločnosti. 
 
 
 

3. Výhľad spoločnosti 
V nasledujúcom roku očakávame pozitívny vývoj všetkých podstatných ukazovateľov. 
Predpokladáme rast hrubých obratov výroby, objemu predaja a tiež tržieb. 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 z 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 2013 nie len 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 budú 
systém environmentálneho manažérstva, systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a systém manažérstva kvality. 

 
4. Overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou audítorom  

 Spoločnosť nemala v roku 2012 povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom. 
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5. Účtovná závierka  
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      Poznámky Úč POD 3 - 04   

                  
        POZNÁMKY          

          
    individuálnej účtovnej závierky       
             zostavenej k  31.12. 2012              
                           

               v   -  eurocentoch   X - celých eurách *) 

                      
               mesiac  rok  mesiac rok 

Za obdobie od           0 5   2 0 1 2  1 2   2 0 1 2 

                      

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od                 do             

 
 

                               

Dátum vzniku účtovnej  jednotky      Účtovná závierka Účtovná závierka   
                   *)  *)        

3 0  0 5  2 0 1 2          X  -  riadna  X  – zostavená    

       -  mimoriadna     – schválená    

      -   priebežná       

             
IČO        DIČ           Kód SK NACE           

4 6 6 9 3 8 7 4  2 0 2 3 5 2 8 2 5 4   2 0 . 1 6 . 0         

 
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky 

                

F O R T I S C H E M  A . S .                      

                                    

 
Sídlo účtovnej jednotky 
Ulica                                                                                                                                      Číslo 

M . R .   Ś T E F Á N I K A                             1               

 
PSČ                              Názov obce 

                   

9 7 2 7 1    N O V Á K Y                                               

 
Číslo telefónu                                                     Číslo faxu 

0 0 4 6 / 5 6 8 4 4 0 5     0 0 4 6 / 5 6 8 9 5 1 0            

 
E-mailová adresa 

                             

                                                                        

                                    

 Zostavené dňa: 
27.05.2013 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie 
účtovníctva: 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za 
zostavenie účtovnej 
závierky: 

Podpisový záznam  člena 
štatutárneho orgánu 
účtovnej jednotky alebo 
fyzickej osoby, ktorá je 
účtovnou jednotkou: 

 Schválené dňa: 

*) Vyznačuje sa      X 
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A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

 
a) Obchodné meno a sídlo Spoločnosti: 

FORTISCHEM a.s. 
M.R. Štefánika 1 
972 71 Nováky 
IČO: 46693874 
DIČ: 2023528254 
 
Spoločnosť  FORTISCHEM  a.s. (ďalej len „Spoločnosť“ ) bola založená zakladateľskou zmluvou 
zo dňa 11.5.2012 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 30.5.2012 ( Obchodný register 
Okresného súdu Trenčín oddiel SA, vložka číslo 10623/R). 

 
  b) Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra: 

 výroba plastov v primárnej forme 

 výroba ostatných základných anorganických chemikálií 

 výroba organických chemikálií 

 výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov 

 výroba technických plynov 

 prenájom hnuteľných vecí 

 výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 

 prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 
 

 

c) Informácie o počte zamestnancov Spoločnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 1353 

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, z toho: 

1351 

počet vedúcich zamestnancov 71 

  

 

d) Spoločnosť nie je v žiadnej účtovnej jednotke neobmedzene ručiacim spoločníkom. 

 
e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 

Účtovná závierka Spoločnosti je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 18 Zákona 
č.431/2002 Z. z. o účtovníctve  za obdobie od 30.5.2012 (vznik Spoločnosti) do 31.12.2012. 
Z dôvodu, že Spoločnosť vznikla v r. 2012 sa údaje sa predchádzajúce obdobie nevykazujú. 

 
 
f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 

Z dôvodu, že Spoločnosť vznikla v r. 2012 , uzávierka za bezprostredne predchádzajúce 
obdobie nebola zostavená, ani schválená. 
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B. ORGÁNY SPOLOČNOSTI 

 
a)         

Predstavenstvo: 
Ing. Ondrej Macko – predseda predstavenstva 
Ing. Ľubomír Kukučka – člen predstavenstva 
Mgr. Marek Uhlíř – člen predstavenstva 
 
Dozorná rada: 
Mgr. Marián Haverlík  
Ing. Rastislav Počubay 
Ing. Boris Huna- do 23.1.2013 
RNDr. Rastislav Bakoš – od 24.1.2013 

 
 

b) Informácie o akcionároch Spoločnosti 

 

Spoločník, akcionár
Dátum 

zmeny
absolútne v %

a b c d e f

ENERGOCHEMICA SE 12.10.2012 200 000 100,00% 100,00%

Spolu x 200 000 100,00% 100,00%

Spoločník, akcionár do dňa zmeny  

v štruktúre spoločníkov, akcionárov

Výška podielu na 

základnom imaní
Podiel na 

hlasovacích 

právach v %

Iný podiel na 

ostatných 

položkách VI 

ako na ZI                 

v %

 
 

Od 30.5.2012 do 11.10.2012 bol jediným akcionárom Spoločnosti  ZIVIC LIMITED,Cyprus, od 
12.10.2012 (po odpredaji akcií) je jediným akcionárom ENERGOCHEMICA SE, Česko. 

 
Menovitá hodnota akcie je 20 000 EUR, počet akcií je 10. 

 

C. KONSOLIDOVANÝ CELOK, KONSOLIDÁCIA 

 
Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti ENERGOCHEMICA SE, 
Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle 140 00, Česko  
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D.  
 
a)  Použité účtovné zásady a účtovné metódy 
 
1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve 

a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa 
vedie v peňažných jednotkách EUR. 

 
2. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. 

Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu 
na dátum ich platenia.  
 

3. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa 
v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, 
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého 
záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok. 
 

4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky 
riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, 
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 
 

5. Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú  kurzom určeným v kurzovom 
lístku ECB ku dňu predchádzajúcemu účtovného prípadu a v účtovnej závierke ku dňu jej 
zostavenia. Pri kúpe a predaji cudzej meny za slovenskú menu sa použil kurz, za ktorý boli tieto 
hodnoty nakúpené alebo predané. 

 
 

b) Údaje vykázané na strane aktív súvahy 
 

Na strane aktív súvahy sa premietajú prírastky a úbytky neobežného a obežného majetku. 
Neobežný majetok je rozdelený na dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok a 
dlhodobý finančný majetok.  
Obežný majetok je rozdelený na zásoby, dlhodobé a krátkodobé pohľadávky a finančný 
majetok.  
Na strane aktív sa premieta aj časové rozlíšenie.  

 
 
c) Údaje vykázané na strane pasív súvahy 

 
Na strane pasív sa účtuje o vlastnom imaní spoločnosti, o fondoch zo zisku, o výsledku 
hospodárenia, záväzkoch a rezervách a o krátkodobých a dlhodobých úveroch. Záväzky sa 
rozdeľujú na krátkodobé a dlhodobé. 
Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa 
vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.  

 
 
d) Výnosy 

 
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy 
a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia 
dodávky alebo služby. 
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e) Náklady 
 

Náklady sa účtujú vecne do obdobia, ku  ktorému prislúchajú. 
Náklady sa účtujú na príslušných účtoch nákladových druhov. 

 
f) Dane z príjmov 
 

Spoločnosť účtuje o dani z príjmov na základe dosiahnutého hospodárskeho výsledku za 
zdaňovacie obdobie podľa predpisov zákona o dani z príjmov.  
Spoločnosť tiež účtuje o odloženej dani z príjmov. 

 
g) Údaje na podsúvahových účtoch 
          

Na podsúvahových účtoch sa sledujú skutočnosti, o ktorých sa neúčtuje v účtovných knihách 
a ktorých znalosť je podstatná na posúdenie majetkoprávnej situácie účtovnej jednotky a jej 
ekonomických zdrojov.    

 
 

h) Iné aktíva a iné pasíva 
 
V časti kde sa uvádzajú informácie o iných aktívach a pasívach spoločnosť uvádza informácie 
o podmienených záväzkoch. 

 

i) Spriaznené osoby  
         

Za spriaznené osoby sú považované  osoby, ktoré sú spojené tak, že jedna strana kontroluje 
alebo významne ovplyvňuje finančné a operatívne rozhodnutia ostatných strán. 

 
Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok  
a za obvyklé ceny.    

 
 
j) Skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej 

zostavenia  
 

V časti o skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 
a dňom jej zostavenia sú uvedené skutočnosti medzi dňom 01.01.2013 a dňom 31.03.2013.    

 
 
k) Prehľad zmien vlastného imania 
 

V prehľade zmien vlastného imania sú zobrazené prírastky a úbytky základného imania, 
vlastného imania, fondov zo zisku, nerozdeleného zisku a neuhradenej straty. 
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E. ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY 
 

a) Je reálny predpoklad, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.  
b) Účtovná závierka za rok 2012 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania 

činnosti. 
Počas činnosti  Spoločnosť nemenila účtovné zásady a účtovné metódy. 

c) Spôsoby oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov: 
 

 
1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou 

 
Dlhodobý nehmotný  majetok obstaraný kúpou  sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia 
cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral spolu s nákladmi  súvisiacimi s jeho obstaraním. 

 
 

2. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou 
    

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. 
Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a 
všetky  nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť. 

 
         
3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom 
 

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom (bezodplatný prevod, novozistený 
majetok pri inventarizácii) sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou, t. j. cenou, za ktorú by 
sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.  

 
 
4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou 
 

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania 
a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž a pod.). 

         
 
5. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou 
 

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje  vlastnými nákladmi. 
Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, a nepriame 
náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť. 

 
 
6. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom 

 
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom (bezodplatný prevod, novozistený 
majetok pri  inventarizácii) sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou, t. j. cenou, za ktorú 
by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.  
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7. Dlhodobý finančný majetok 
 

Dlhodobý finančný majetok  sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena predstavuje 
cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie 
maklérom, poradcom, burzám). 

 
 
8. Zásoby obstarané kúpou 
 

Zásoby nakupované sa prvotne oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a 
náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.). Úroky z cudzích zdrojov 
nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Spoločnosť pri príjme na sklad používa metódu váženého 
aritmetického priemeru z obstarávacích cien. Vyskladnenie zásob oceňuje Spoločnosť v cenách, 
v ktorých sa zásoby oceňujú na sklade. 

 
 
9. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou 
 

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame 
náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov 
bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia 
sa do vlastných nákladov zahrňuje v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. 

 
 
10. Zásoby obstarané iným spôsobom 
 

Zásoby obstarané iným spôsobom (bezodplatné nadobudnutie, novozistené pri inventarizácii) 
sa oceňujú  reprodukčnou obstarávacou cenou  t. j. cenou, za ktorú by sa obstarali v čase, kedy 
sa o nich účtuje. 

 
 
11. Pohľadávky 
 

 pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou, 

 pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – 
obstarávacou cenou. 
 

 
12. Krátkodobý finančný majetok 
 

Krátkodobý finančný majetok  sa oceňuje obstarávacou cenou, t.j. cenou, za ktorú sa majetok 
obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, 
burzám). 

 
 
13. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy 

 
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou. 
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14. Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov 
 

 pri ich vzniku – menovitou hodnotou, 

 pri prevzatí – obstarávacou cenou. 
 

 
Rezervy sú záväzkom predstavujúcim existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla 
z minulých udalostí  a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej 
jednotky, pričom ak nie je známa presná výška tohto záväzku, ocení sa odhadom v sume 
dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka pri zohľadnení  rizík a neistôt. 

              
 

Opravné položky predstavujú premietnutie zásady opatrnosti do účtovníctva a do účtovných 
informácií. Tvoria sa k účtom majetku, ak zníženie hodnoty majetku v účtovníctve je 
preukázateľné. Ak sa preukáže ich neopodstatnenosť, zrušia sa čiastočne alebo úplne. Opravné 
položky sa tvoria k majetku, pri ktorom sa pri inventarizácii preukázalo, že jeho ocenenie 
v účtovníctve je vyššie ako jeho okamžitá reálna cena. Účtovná jednotka vytvára opravné 
položky k pohľadávkam po lehote splatnosti, k pohľadávkam, pri ktorých je riziko ich návratnosti 
veľmi vysoké a taktiež k pohľadávkam v konkurznom konaní. Opravné položky k zásobám tvorí 
Spoločnosť pri znížení úžitkovej hodnoty zásob, pri pomalyobrátkových zásobách podľa 
najlepšieho odhadu vedenia, a pri vzniknutom rozdiele z ocenenia zásob metódou čistej 
realizačnej hodnoty. Pri vytváraní opravných položiek sa  postupuje  v zmysle internej smernice 
o vedení účtovníctva. 
 
 

 
15. Dlhopisy, pôžičky, úvery:  
 

 pri ich vzniku – menovitou hodnotou, 

 pri prevzatí – obstarávacou cenou. 
 

Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. 
 
 
16. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy 
 

Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou. 
 
 
17. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci 
 

Majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci (finančný prenájom) sa účtuje na 
ťarchu príslušného účtu majetku v ocenení rovnajúcom sa súčtu istiny, spracovateľského 
poplatku a kúpnej ceny. 
 
Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu zvyšujú jeho ocenenie. 
 
Prenajatý majetok formou operatívneho prenájmu nie je účtovaný v súvahe časti majetok.  
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18. Daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie  
 

Splatná daň je očakávaná splatná daň zo zdaniteľných príjmov za daný rok podľa daňových 
sadzieb platných ku dňu zostavenia účtovnej závierky  a akýchkoľvek úprav splatnej dane za 
predchádzajúce roky. 
 
Odložená daň sa vykazuje v súvahe, pričom sa zohľadňujú dočasné rozdiely medzi zostatkovými 
hodnotami majetku a záväzkov pre účely finančného vykazovania a sumami použitými pre 
daňové účely. Odložená daň sa účtuje podľa daňových sadzieb, o ktorých sa predpokladá, že sa 
budú uplatňovať pre dočasné rozdiely pri ich zvrátení, podľa zákonov alebo návrhov zákonov, 
ktoré boli prijaté do dňa zostavenia účtovnej závierky.  

 
          

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok 
 

 dlhodobý nehmotný majetok 
 

 Predpokladaná doba 
používania v rokoch 

Metóda 
odpisovania 

Ročná odpisová 
sadzba v % 

Aktivované náklady na vývoj 1-5 lineárna 20-100 

Softvér 1-5 lineárna 20-100 

Dlhodobý nehmotný majetok do 2400 EUR rôzna jednorázovo 100 
    

 
 

 dlhodobý hmotný majetok 
 
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe 
predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. 
Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol majetok uvedený do používania. Dlhodobý hmotný 
majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje 
jednorazovo pri uvedení do používania. Majetok charakteru výpočtovej techniky (počítače, 
tlačiarne a pod.) zaradený do KP 26.2. Spoločnosť odpisuje 4 roky. 
 
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené 
v nasledujúcej tabuľke: 
 

 Predpokladaná doba 
používania v rokoch 

Metóda 
odpisovania 

Ročná odpisová 
sadzba v % 

Stavby 20-30 lineárna 3,4-5 

Stroje, prístroje a zariadenia 4-12 lineárna 8,4-25 

Dopravné prostriedky 4 lineárna 25 

Dlhodobý hmotný majetok do 1700 EUR rôzna jednorázovo 100 

 
Zostatkové hodnoty dlhodobého majetku Spoločnosti sa preverujú ku každému dňu zostavenia 
účtovnej závierky s cieľom zistiť, či existujú faktory naznačujúce zníženie hodnoty. V prípade 
zistenia takýchto faktorov sa odhadne úžitková hodnota majetku a vytvorí sa opravná položka. 
Pri tvorbe opravnej položky sa zohľadňuje predpokladaná predajná cena znížená o náklady na 
predaj. 
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F.  ÚDAJE NA STRANE AKTÍV SÚVAHY  

 
Dňom 1.8.2012 došlo k prechodu pohľadávok a záväzkov Nováckych chemických závodov, a.s. 
v konkurze na spoločnosť  FORTISCHEM a.s., na základe zmluvy o predaji podniku, ktorá bola 
uzatvorená medzi Nováckymi chemickými závodmi, a.s. v konkurze, ako predávajúcim 
a spoločnosťou Via Chem Slovakia, a.s. ako kupujúcim ako aj na základe zmluvy o predaji časti 
podniku, ktorá bola uzavretá medzi spoločnosťou Via Chem Slovakia, a.s. ako predávajúcim 
a spoločnosťou FORTISCHEM a.s. ako kupujúcim. Odkúpené aktíva boli precenené na reálnu 
hodnotu. 
 

a) informácie o  dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku 
 
 

Dlhodobý 
nehmotný majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Aktivova
-né 

náklady 
na vývoj 

Softvér 

Oceniteľ
-né 

práva 
Goodwill 

Ostatn
ý DNM 

Obsta-
rávaný 
DNM 

Poskytnut
é 

preddavky 
na DNM 

Spolu 

a b c d E f g h i 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

0   0 0 0 0 0     

Prírastky 82 698   190 160 877 376 - 41 524 110 0,10   662 020   - 39 492 945 

Úbytky  - 260 624    41 524 110    
    
41 263 486 

Presuny    307 114    - 307 114   

Stav na konci 
účtovného obdobia 

82 698   236 650 877 376 0 0,10   354 906      1 551 630 

Oprávky  

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

0 0 0 0 0   0 

Prírastky 6 894    27 861 80 021 - 41 524 110 0,10   - 41 409 334 

Úbytky     - 10 536    41 524 110      41 513  374 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

6 894   17 325 80 021 0 0,10         104 240 

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

       
 

Prírastky         

Úbytky         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

       
 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

0 0 0 0 0 0  0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

75 804 219 325 797 355 0 0 354 906      1 447 390 
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záporný  goodwill, spôsob jeho výpočtu  
 

Spoločnosť účtovala o zápornom goodwille, ktorý vznikol pri kúpe časti podniku k 1.8.2012  ako 
rozdiel  medzi kúpnou cenou a reálnou hodnotou jednotlivých zložiek majetku a záväzkov. 
Reálna hodnota majetku bola stanovená odbornými znaleckými posudkami a kvalifikovaným 
odhadom. Záporný goodwill bol jednorázovo odpísaný a vyradený z majetku. 
 
 

 

Kúpna cena         3 300 000     EUR 

      

dlhodobý  HIM       17 165 404     EUR 

dlhodobý NIM         1 150 234     EUR 

obstarávaný HIM         1 321 830     EUR 

obstarávaný NIM            330 691     EUR 

zásoby       14 243 044     EUR 

fin.investície            591 117     EUR 

finančné účty            617 040     EUR 

      

pohľadávky       22 523 215     EUR 

      

záväzky -    11 625 323     EUR 

      

rezervy -      1 786 191     EUR 

odložená daň k nedaň.rezervám            293 049     EUR 

spolu       44 824 110     EUR 

kúpna cena -      3 300 000     EUR 

      

Záp. goodwill         41 524 110     EUR 

      

Odpis goodwillu        41 524 110     EUR 
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Dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                     

Pozemky Stavby 

Samostatn
é hnuteľné 

veci 
a súbory 

hnuteľnýc
h vecí 

Pesto-
vateľské 

celky 
 trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Ostatný 
DHM 

Obsta-
rávaný  
DHM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DHM 
Spolu 

a b c d e F g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav na začia
tku 
účtovného 
obdobia 

  0   0 0  0 

Prírastky   17 144 299   21 105 1 613 745  18 779 149 

Úbytky        - 21 879             -  0,08       - 21 879 

Presuny         256 661     - 256 661                  0     

Stav na konc
i účtovného 
obdobia 

   17 379 081   21 105    1 357 084   18 757 270 

Oprávky 

Stav na začia
tku 
účtovného 
obdobia 

  0   0   0 

Prírastky   1 056 429   1 510   1 057 939 

Úbytky       - 2 034           - 2 034 

Stav na konc
i účtovného 
obdobia 

  1 054 395   1 510   1 055 905 

Opravné položky 

Stav na začia
tku 
účtovného 
obdobia 

  0      0 

Prírastky   17 574      17 574 

Úbytky          

Stav na konc
i účtovného 
obdobia 

  17 574      17 574 

Zostatková hodnota 

Stav na začia
tku 
účtovného 
obdobia 

  0   0 0  0 

Stav na konc
i účtovného 
obdobia 

  16 324 686   19 595 1 357 084  17 701 365 
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b )  spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku: 
 

Poistenie majetku je zabezpečené poistnou zmluvou s poisťovňou Kooperatíva, a.s. Poistné 
riziko: živel, odcudzenie, prerušenie prevádzky živelné a strojné, lom  stroja, poistenie 
elektroniky. Ročné poistné je vo výške  205 105,85 EUR. 

 

 
c) informácie o   dlhodobom finančnom majetku 
 

 
Dlhodobý 
finančný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Podielové 
CP 

a podiely 
v DÚJ 

Podielov
é  

CP 
a podiely  

v 
spoločno

sti 
s podstat

ným 
vplyvom 

Ostatné 
dlhodobé 

CP 
a podiely 

Pôžičky 
ÚJ v 

 kons. 
celku 

Ostatn
ý DFM 

Pôžičky 
s dobou 

splatnost
i najviac 

jeden 
rok 

Obsta-
rávaný  
 DFM 

Posk
yt-

nuté 
pred
dav-
ky 

na D
FM 

Spolu 

a b c d E f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav  na začia
tku 
účtovného 
obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 

Prírastky   591 117      591 117 

Úbytky   552 923      592 923 

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 0 38 194 0 0 0 0 0 
 

38 194 
 

Opravné položky 

Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

        

 

Prírastky          

Úbytky          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

        
 

Účtovná hodnota  

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

0 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 0 38 194 0 0 0 0 0 
 

38 194 
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d) informácie o štruktúre  dlhodobého finančného majetku 

Obchodné meno 
a sídlo spoločnosti, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený DFM 

Bežné účtovné obdobie  

Podiel ÚJ 
na ZI v  % 

Podiel ÚJ 
na hlasovacích 

právach v % 

Hodnota 
 vlastného 
imania ÚJ, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený 

DFM 

Výsledok 
hospodárenia 

ÚJ, v ktorej 
má ÚJ 

umiestnený 
DFM  

Účtovná 
hodnota DFM 

a b c d e f 
Dcérske účtovné jednotky 

      

      

      

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom 

      

      

      

Ostatné realizovateľné CP a podiely   

      

Solivary Prešov     0,1 

Chémia a.s.     0,1 

Chemapol a.s.     0,1 

Incheba a.s.     38 193,10 

Petrimex a.s.     0,1 

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ 

      

      

Dlhodobý finančný 
majetok spolu 

x x x x 38 194 
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-  opravné položky k zásobám 
 

Stav  OP 

na začiatku 

účtovného 

obdobia

Tvorba     

OP

Zúčtovanie OP 

z dôvodu zániku 

opodstatnenosti

Zúčtovanie OP 

z dôvodu vyradenia 

majetku z 

účtovníctva

Stav OP 

na konci 

účtovného 

obdobia

a b c d e f

Materiál 292 635 292 635

Nedokončená výroba a 

polotovary vlastnej výroby 486 538 486 538

Výrobky 186 190 186 190

Zvieratá 0

Tovar 0

Nehnuteľnosť na predaj 0

Poskytnuté preddavky  na 

zásoby 0

Zásoby spolu 0 965 363 0 0 965 363

Bežné účtovné obdobie

Zásoby

 
 

Opravná položka k zásobám bola tvorená z dôvodu, že úžitková hodnota zásob nezodpovedá ich 
oceneniu v účtovníctve. Výpočet bol robený na základe rozdielu medzi ocenením zásob 
v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou.  

 
- opravné položky k pohľadávkam 
 

Stav OP 

na začiatku 

účtovného 

obdobia

Tvorba        

OP

Zúčtovanie OP 

z dôvodu zániku 

opodstatnenosti

Zúčtovanie OP 

z dôvodu vyradenia 

majetku z účtovníctva

Stav OP 

na konci 

účtovného 

obdobia
a b c d e f

Pohľadávky 

z obchodného styku 320 522 320 522

Pohľadávky voči dcérskej 

účtovnej jednotke 

a materskej účtovnej 0

Ostatné pohľadávky 

v rámci kons. celku 0

Pohľadávky voči 

spoločníkom, členom 

a združeniu 0

Dlhodobé pohľadávky 53 830 53 830

Pohľadávky spolu 0 374 352 0 0 374 352

Bežné účtovné obdobie

Pohľadávky

 
 

Opravné položky k pohľadávkam z obchodného styku boli tvorené na základe  predpokladu, že 
ich dlžník úplne  alebo čiastočne nezaplatí. K dlhodobým pohľadávkam  bola opravná položka 
tvorená úpravou jej hodnoty na súčasnú hodnotu metódou efektívnej úrokovej miery. 
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e) informácie o  vekovej štruktúre pohľadávok  
 

Názov položky V lehote splatnosti 
Po lehote 
splatnosti 

Pohľadávky spolu 

a B c d 
Krátkodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku 15 639 831 2 834 709 
 

18 474 540 
 

Pohľadávky voči dcérskej 
účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej jednotke 

   

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 

   

Pohľadávky voči spoločníkom, 
členom a združeniu 

   

Sociálne poistenie    

Daňové pohľadávky a dotácie 3 206 597  3 206 597 

Iné pohľadávky 871 799 436 315 1 308 114 
 Krátkodobé pohľadávky spolu 19 718 227 3 271 024 22 989 251 

 

Pohľadávky podľa zostatkovej 
doby splatnosti 

Bežné účtovné obdobie 

A b 

Pohľadávky po lehote splatnosti 2 834 709 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 20 154 542 

Krátkodobé pohľadávky spolu 22 989 251 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti  jeden rok až päť rokov 0 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 234 170 

Dlhodobé pohľadávky spolu 234 170 

 

 
krátkodobý finančný majetok  
 
Tabuľka č. 1  

Názov položky Bežné účtovné obdobie 

Pokladnica, ceniny 17 049 

Bežné bankové účty 2 558 895 

Bankové účty termínované 0 

Peniaze na ceste 0 

Spolu 2 575 944 
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f) informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív 

 

Opis položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie 

Náklady budúcich období dlhodobé,  z toho:   

  

  

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 38 618 

čas.rozlíšenie poistenia  33 218 

Predplatné na rok 2013 197 

Poplatky za používanie internetu 5 203 

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:  

  

  

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: 559 

PBO za poskytnuté zľavy pri nákupe surovín 0 

Príjmy budúcich období – ostatné 559 

 
 
G.  INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY 
 
 Rezervy: 
 

Stav na začiatku 

účtovného 

obdobia

Tvorba Použitie Zrušenie

Stav na konci 

účtovného 

obdobia

a b c d e f

Dlhodobé rezervy, z toho: 0 1 375 541 197 712 1 177 829

DR - odchodné vrátane odvodov 0 645 341 142 607 0 502 734

DR - jubileá vrátane odvodov 0 730 200 55 105 0 675 095

Krátkodobé rezervy, z toho: 746 098 410 650 335 448

KR- nevyčerpané dovolenky vr.odvodov 0 379 413 243 829 0 135 584

KR - odmeny a prémie vr. Odvodov 0 230 107 92 384 0 137 723

KR - odchodné vrátane odvodov 0 78 768 45 532 0 33 236

KR - jubileá vrátane odvodov 0 57 810 28 905 0 28 905

Názov položky

Bežné účtovné obdobie
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Záväzky: 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 

Záväzky po lehote splatnosti 10 293 061 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 
vrátane 

14 417 201 

Krátkodobé záväzky spolu 24 710 262 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov 7 576 554 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov  

Dlhodobé záväzky spolu 7 576 554 

 
 Záväzky zo sociálneho fondu: 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 

Začiatočný stav sociálneho fondu 17 626 

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 60 630 

Tvorba sociálneho fondu zo zisku 0 

Ostatná tvorba sociálneho fondu 0 

Tvorba sociálneho fondu spolu 60 630 

Čerpanie sociálneho fondu  59 103 

Konečný zostatok sociálneho fondu 19 153 

 
Položky  časového rozlíšenia: 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: 0 

  

  

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: 0 

  

  

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: 0 

  

  

  

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: 3 698 

 refakturácia poistného na rok 2013 3 698 
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H.  INFORMÁCIE O VÝNOSOCH  

 

Tržby: 

 Elektrolýza Organika Polyméry 
Profily a 

siding 
Karbid a TP 

Služby a 
tovar 

Spolu 

Oblasť 
odbytu 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

a b c d e f g h 

Nemecko 2 200 5 955 542 1 746 668 0 7 564 756 504 902 15 773 068 

Poľsko 1 228 800 3 568 793 2 000 279 0 4 255 496 365 523 11 418 891 

Česká 
republika 

1 867 461 1 616 605 2 033 061 123 887 2 512 879 274 595 8 428 488 

Slovenská 
rep 

3 977 025 129 162 2 234 775 359 470 442 383 1 385 340 8 528 155 

Taliansko 0 2 480 838 975 932 0 318 016 124 828 3 899 614 

Rakúsko 823 832 241 269 1 106 114 0 654 377 93 439 2 919 031 

Maďarsko 1 539 964 419 494 0 0 616 063 85 170 2 660 691 

Ukrajina 0 89 420 1 779 920 246 421 358 097 87 085 2 560 943 

Španielsko 0 1 898 068 103 733 0 0 66 197 2 067 998 

Iné 521 986 4 269 214 5 179 524 417 468 3 516 270 466 819 14 371 281 

Spolu 9 960 268 20 668 405 17 160 007 1 147 246 20 238 337 3 453 902 72 628 160 

 
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob: 

Názov položky 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Zmena stavu 
vnútroorganizačných zásob  

Konečný 
zostatok 

Konečný 
zostatok 

Začiatočný 
stav 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

a b c d e f 

Nedokončená výroba  
a polotovary vlastnej 
výroby 

5 485 148 0 0 595 686 0 

Výrobky 4 076 527 0 0 577 069 0 

Zvieratá 0 0 0 0 0 

Spolu 9 561 675 0 0 1 172 755 0 

Manká a škody x x x 0 0 

Reprezentačné x x x 0 0 

Dary x x x 0 0 

Iné – opravné položky x x x -672 729 0 

Zmena stavu 
vnútroorga-nizačných 
zásob vo výkaze 
ziskov a strát 

x x x 
 
 

500 026 

 
 

0 
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Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej , z finančnej  a z mimoriadnej činnosti: 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:  65 557 

Aktivácia ostatn.mater. - rež.spotreba vlast.výrobkov 53 605 

Aktivácia - ozdravné pobyty 11 460 

Aktivácia nákladov na stravovanie (55%) zamestnanci RS Chvojnica 492 

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: 109 141 

Výnosy z pohľadávok – precenenie 31 645 

Prebytky na zásobách 36 830 

Náhrady škôd od poisťovní 16 094 

Nespotrebované poistné – vratka 10 825 

Osobná spoptreba phm 7 881 

Finančné výnosy, z toho: 542 486 

Kurzové zisky, z toho: 26 907 

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 537 

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:  

Tržby za predané cenné papiere 514 729 

Kurzové zisky 22 486 

  

Mimoriadne výnosy, z toho:  

  

  

 
    

Informácie o  čistom obrate: 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 

Tržby za vlastné výrobky 69 210 530 

Tržby z predaja služieb 3 207 619 

Tržby za tovar 210 010 

Výnosy zo zákazky 0 

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 0 

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou  0 

Čistý obrat celkom 72 628 160 
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I.   INFORMÁCIE O NÁKLADOCH: 

  

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Náklady za poskytnuté služby, z toho: 6 920 895 

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 9 400 

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 0 

iné uisťovacie audítorské služby 0 

súvisiace audítorské služby 0 

daňové poradenstvo 0 

ostatné neaudítorské služby 9 400 

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:  

Náklady na opravy a udržiavania 1 905 614 

Prepravné 2 409 720 

Provízie za sprostredkovanie 598 294 

Služby - manipulácia s odpadmi a materiálmi 89 056 

Poplatky za ochranu podniku a objektov 161 376 

Nájomné a požičovné 1 288 927 

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:  

Ostatné pokuty - zmluvné nedohodnuté, znečistenie ovzdušia  9 000 

Členské príspevky do záujmových združení  62 621 

Poistenie majetku 72 347 

Tvorba opravnej položky k pohľadávkam 374 352 

Finančné náklady, z toho: 608 680 

Kurzové straty, z toho: 29 506 

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 649 

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:  

Ostatné platené úroky z pôžičiek 48 551 

Predané cenné papiere 514 729 

Mimoriadne náklady, z toho:  

  

  

 
 

 
 
 
 



44 
 

J.  INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV: 

Spoločnosť v roku 2012 účtovala o odloženom daňovom záväzku. 

 Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 
majetku a daňovou základňou, z toho: 

2 033    

odpočítateľné     

zdaniteľné 2 033  

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 
záväzkov a daňovou základňou, z toho: 

  

odpočítateľné   

Zdaniteľné 
32 856 231 

 
 

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti   

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty   

Sadzba dane z príjmov (%) 23  

Odložená daňová pohľadávka   

Uplatnená daňová pohľadávka   

Zaúčtovaná ako zníženie nákladov   

Zaúčtovaná s goodwillom   

Odložený daňový záväzok 7 557 401  

Zmena odloženého daňového záväzku     

Zaúčtovaná ako náklad 
7 850 450 

 
 

Ostatné zmeny 293 049    

V riadku Ostatné zmeny: odložená daňová pohľadávka, ktorá bola k 1.8.2012 zaúčtovaná voči 
goodwillu (viď časť F Poznámok)  

 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 

Základ dane Daň 
Daň 
v % 

A b c d 

Výsledok hospodárenia pred  zdanením, z toho: 34 443 690 x x 

teoretická daň  6 544 301  19 

Daňovo neuznané náklady 3 174 684     

Výnosy nepodliehajúce dani 35 956 627     

Umorenie daňovej straty      

Spolu 1 661 747     

Splatná daň z príjmov 315 755    19 

Odložená daň z príjmov 7 850 450    23 

Celková daň z príjmov  8 166 205     
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 K.  INFORMÁCIE O PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH: 

 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 

Prenajatý majetok 15 506 

Majetok v nájme (operatívny prenájom) 0 

Majetok prijatý do úschovy 0 

Pohľadávky z derivátov 0 

Záväzky z opcií derivátov 0 

Odpísané pohľadávky 0 

Pohľadávky z leasingu 0 

Záväzky z leasingu 0 

Iné položky 0 

 
 

Spoločnosť prenajíma dlhodobý hmotný majetok na základe zmlúv o prenájme. 
 
 
 
L.  INFORMÁCIE O PODMIENENÝCH ZÁVAZKOCH: 
 

Spoločnosť neeviduje žiadne podmienené záväzky. 
 
 
 
 
 
 
 
M.  PRÍJMY A VÝHODY  ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH  ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH 

ORGÁNOV SPOLOČNOSTI 
 

Peňažné príjmy členov predstavenstva Spoločnosti  za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom 
účtovnom období dosiahli výšku 108 381  tis. EUR a nepeňažné príjmy 4 650 EUR. Peňažné 
príjmy členov dozorných orgánov Spoločnosti boli vo výške 55 285 EUR a nepeňažné príjmy vo 
výške 2 356 EUR. 
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N.  INFORMÁCIE  O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH MEDZI ÚČTOVNOU JEDNOTKOU 
A SPRIAZNENÝMI OSOBAMI: 

  

Spriaznená osoba  
Kód 

druhu 
obchodu 

Hodnotové vyjadrenie obchodu 

Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie                                              

a b c d 

Novácka Energetika, a.s. 01 95 072 532   

Novácka Energetika, a.s. 02 752 107   

Novácka Energetika, a.s. 03 5 158 749  

ENERGOCHEMICA TRADING   a.s. 01 576 922  

ENERGOCHEMICA TRADING   a.s. 03 77 704  

ENERGOCHEMICA TRADING   a.s. 05 250 000  

    

     

     

      

 
Kód druhu obchodu: 
 
01 – kúpa 
02 – predaj 
03-  služba 
05 – licencia 
08 – úver, pôžička 
10 – záruka 
11 – iný obchod 

 
 
O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI , KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE 

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 
 

Do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali po 31. decembri 2012 žiadne také udalosti, 
ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva Spoločnosti. 
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P.  PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA: 
 
 

Položka vlastného 
imania 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia   

Prírastky  Úbytky  Presuny 

Stav na 
konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Základné imanie 200 000    200 000 

Vlastné akcie a vlastné 
obchodné podiely 

     

Zmena základného 
imania 

     

Pohľadávky za upísané 
vlastné imanie 

     

Emisné ážio      

Ostatné kapitálové 
fondy 

     

Zákonný rezervný fond 
(nedeliteľný fond) 
z kapitálových vkladov 

20 000    20 000 

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov 

    0 

Oceňovacie rozdiely 
z kapitálových účastín 

     

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia pri 
zlúčení, splynutí 
a rozdelení 

     

Zákonný rezervný fond      

Nedeliteľný fond      

Štatutárne fondy 
a ostatné fondy 

     

Nerozdelený zisk 
minulých rokov 

     

Neuhradená 
strata minulých rokov 

     

Výsledok 
hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

 34 463 666   34 463 666 

Vyplatené dividendy      

Ostatné položky 
vlastného imania 

     

 Vlastné imanie  220 000 34 463 666   34 683 666 

 
 
 


