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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 (od 29.10.2013) 
Mgr. Marek Uhlíř, člen predstavenstva (do 28.10.2013) 
Ing. Martin Bartoš, člen predstavenstva (od 01.01.2014) 
Ing. Ľuboslav Pribičko, člen predstavenstva (od 01.01.2014) 
 
V zmysle stanov spoločnosti sú za spoločnosť oprávnení konať minimálne dvaja štatutári spoločne. 
 
Dozorná rada 
Ing. Rastislav Počubay 
RNDr. Rastislav Bakoš (od 24.01.2013) 
Ing. Boris Huna (do 23.01.2013) 
Mgr. Marián Haverlík (do 26.07.2013) 
Pavol Hudec, člen dozorného orgánu (od 26.04.2014) 

 
1.4 Organizačná štruktúra 
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VÝROBNÝ ÚSEK

ZÁVOD CHÉMIA ZÁVOD PLASTY ZÁVOD KARBID
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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 
Európska ekonomika nepotvrdila v roku 2013 svoje rastové ambície. Vývoj na trhoch naznačil, že 
dozrel čas na celkovú konsolidáciu globálnej ekonomiky. Pokračujúca fiškálna konsolidácia viacerých 
európskych krajín, pretrvávajúce turbulencie na trhoch, prísnejšie pravidlá vo finančnom svete sa 
podpísali na slabej výkonnosti spoločnej ekonomiky v Európe. Trh sa správal opatrne a náznaky 
oživenia prichádzali spoza hraníc Európy. Európskemu exportu do oživeného zámoria bránilo 
kontinuálne posilňovanie eura voči doláru. Prebytky výroby a nedostatočný dopyt po produktoch 
mali za následok stúpajúcu nervozitu na trhoch a znižovanie predajných cien. 

 
2.2 Vývoj na trhu  

 
Ceny strategických surovín a energií zaznamenali pokles v roku 2013. Pomohla k tomu už spomenutá 
stagnácia európskej ekonomiky a rast importu a následného využitia bridlicového plynu zo Severnej 
Ameriky na globálny trh. Import bridlicového plynu postupne zvyšoval tlak na znižovanie cien 
ropných derivátov na trhu. V oblasti nákupu surovín a logistike pomohol nárast v ponuke surovín 
k získaniu nových dodávateľov. Duálny výber dodávateľov a kumulácia objemov prepravy podporili 
pozitívny trend v úspore nákladov v nákupe strategických surovín. Dokončili sme proces 
implementácie výberu dodávateľov prostredníctvom elektronických aukcií, čím sme dosiahli 
plánovaný cieľ zníženia cien v oblasti nákupu nízko objemových surovín a pomocného materiálu. 
Tento pozitívny trend znižovania vstupných cien surovín sa však odzrkadlil na stranu predaja 
v podobe tlaku na znižovanie cien našich koncových produktov. V roku 2013 sa potvrdila 
nevyhnutnosť zamerať sa na zmenu v stratégii obchodu. Bolo potrebné prejsť od predaja samotných 
produktov k predaju produktov cez ich pridanú hodnotu a neustálu inováciu. Druhým postupom bolo 
hľadanie a rozbiehanie predaja na zámorské trhy. Dôležitou súčasťou stratégie obchodu bol i vývoj 
nových produktov a zmena receptúr súčasných produktov podľa požiadaviek našich zákazníkov.    
 
Začali sme proces zmeny štruktúry portfólia produktov a zamerali sme sa na zvýšenie kapacity 
výrobkov z vyššou pridanom hodnotou. Druhým pilierom stratégie pre rok 2014 je podrobná analýza 
a následná optimalizácia fixných nákladov výroby.  Tento náročný proces je najdôležitejším krokom 
ku splneniu obchodných cieľov v roku 2014.  

 
2.3 Hospodárenie spoločnosti 

 
Rok 2013 bol pre spoločnosť FORTISCHEM prvým celým kalendárnym rokom činnosti. 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 FORTISCHEM prevádzkuje chemickú výrobu bývalých 
Nováckych chemických závodov.  Porovnanie vývoja medzi rokom 2013 a 2012 v číselnom vyjadrení 
je ovplyvnené touto skutočnosťou a preto nie je komentované. Všetky nižšie uvedené tabuľky a fakty 
sa týkajú výhradne hospodárenia spoločnosti FORTISCHEM.  
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2.3.1 Výroba a predaj 
 

tis. EUR 2013 2012 

Tržby z predaja VV 160 350 69 211 

Tržby z predaja služieb 7 891 3 208 

Tržby z predaja tovaru 554 210 

 
Tržby z predaja dosiahli v roku 2013 úroveň 168,8 mil. Eur. Až 95% z celkových tržieb sú tržby 
chemickej výroby. Podiel 5% z tržieb dosiahli doplnkové služby ako sú fakturované prepravné 
a energetické podporné služby. 

 
Najväčší podiel z tržieb z predaja vlastnej výroby dosiahli skupiny predaja organických výrobkov 33%, 
karbidu vápnika na úrovni 26%. Predaj PVC dosiahol úroveň 21% a elektrolýzne výrobky úroveň 18%. 
Ostatné tržby z vlastnej výroby boli realizované v spracovaní PVC vo forme profilov a sidingu. 
Repredaj tovaru tvorí hydrát vápenatý, propylénoxid a doplnkový sortiment k profilom.  
 
V roku 2014 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 

 
Medzi nákladové položky s najvyšším vplyvom na výsledok hospodárenia patria najmä suroviny 
a priame energie, ktoré tvoria viac ako 97% 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 4,8 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. Jedinou odlišnosťou v roku 2012 boli chýbajúce náklady odpisov 
(skupina 551), čo je spôsobené zúčtovaním záporného goodwillu v roku 2012. 

 
V nasledovnom období sa nepredpokladajú významné odchýlky v štruktúre nákladov. 
 

2.3.3 Personál  
 

Spoločnosť FORTISCHEM mala k 31.12.2013 konečný stav zamestnancov v počte 1 300. Priemerný 
vek zamestnanca je 45,87 rokov. Rozdelenie v členení vekovej štruktúry je uvedené v nasledovnom 
grafe: 
 

 

20-30 rokov 
12% 

31-40 rokov 
13% 

41-50 rokov 
33% 

51-60 rokov 
38% 

61-70 
rokov 

4% 

Veková štruktúra k 31.12.2013 v % 
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V štruktúre zamestnancov prevažujú muži s podielom 83%, 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 – 83%, čo tiež odráža výrobný 
charakter spoločnosti. 

 

Kategória Pohlavie 2013* 2012* 

R ženy 132 132 

  muži 974 986 

  spolu 1 106 1 119 

THP ženy 100 118 

  muži 131 149 

  spolu 231 267 

Spolu ženy 232 250 

  muži 1 105 1 136 

  spolu 1 337 1 386 

*Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 
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Vo vzdelanostnej štruktúre zamestnancov je 66 % podiel zamestnancov s dosiahnutým stupňom 
vzdelania ukončeným minimálne maturitnou skúškou. 
 

 
 

V oblasti firemného vzdelávania spoločnosť v roku 2013 začala so vzdelávaním manažérov na 
všetkých stupňoch riadenia a s prípravou personálnych rezerv,  čomu zodpovedá aj rozloženie 
finančných prostriedkov. Celkovo sa na vzdelávacích aktivitách zúčastnilo 5 181 zamestnancov pri 
celkových nákladoch 83 252 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 
31% 

USO 
54% 

VŠ 
12% 

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2013 

ZŠ

SO

USO

VŠ

Odborná príprava 
v zmysle platnej 

legislatívy 
14% 

Periodické školenie 
a preskúšanie 

16% 

REACH 
2% 

Ostatné odborné 
semináre 

3% 

Manažérska 
príprava 

65% 

Štruktúra vzdelávacích aktivít za rok 2013 
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2.3.4 Finančná výkonnosť a finančné a prevádzkové výsledky  
 

 

v EUR 2013 2012 

II.     Výroba                  167 079 72 984 

B.      Výrobná spotreba               148 624 69 593 

+       Pridaná hodnota                18 581 3 416 

C.      Osobné náklady - súčet         21 062 9 099 

E.      Odpisy a OP k DNM a DHM        3 138 -40 329 

*       Výsledok hospodárenia z HČ     -6 438 34 510 

*        Výsledok hospodárenia z FČ    -272 66 

**      VH z BČ pred zdan.  -6 710 34 444 

S.       Daň z príjmov z BČ            -1 719 8 166 

**      Výsledok hospod.z BČ po zdan. -4 990 26 277 

EBITDA -3 439 -5 836 

 
Spoločnosť dosiahla v roku 2013 tržby za vlastné výrobky a služby na úrovni 167,1 mil. EUR, čo 
pri výrobnej spotrebe 148,6 mil. EUR tvorí pridanú hodnotu na úrovni 18,6 mil. EUR. 
 
V roku 2014 očakáva spoločnosť zvýšenie tržieb z vlastnej výroby na úroveň 176,3 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 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 FORTISCHEM dosiahla v roku 2013 výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške  
– 6,71mil. EUR. Po zohľadnení položiek ovplyvňujúcich základ dane, bola splatná daňová 
povinnosť 130,58 tis. EUR. Vplyvom dočasných zdaniteľných rozdielov vznikol odložený daňový 
záväzok vo výške 1,85 mil. EUR. 
 
Predstavenstvo spoločnosti preskúmalo ročnú účtovnú závierku a navrhuje ju na valnom 
zhromaždení schváliť. Predstavenstvo navrhuje valnému zhromaždeniu spoločnosti previesť 
výsledok hospodárenia vo výške  - 4,99 mil. EUR na účet neuhradených strát 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 polyéter polyolov, vývoja výrobkov polymérnej chémie, vývoj 
spracovania PVC, granulátov zo suchých zmesí PVC a výrobkov z PVC.  
 
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. 
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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.  

 
Výskum a vývoj považujeme za dôležitý z hľadiska určovania strategických smerov do 
budúcnosti, z pohľadu krátkodobej, strednodobej a dlhodobej perspektívy rozvoja spoločnosti. 
 
 

2.6 Životné prostredie  
 

Spoločnosť v hodnotenom období prevádzkovala 18 zdrojov znečisťovania ovzdušia, z ktorých 
bolo za toto obdobie emitovaných celkom cca 721 ton znečisťujúcich látok.  Najväčší podiel 
tvorili CO, tuhé znečisťujúce látky a NOx, spolu 608 ton.  
 
Pri prevádzkovaní jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia spoločnosť priebežne plnila 
povinnosti vyplývajúce z predpisov platných pre oblasť ochrany ovzdušia.   
 
Pre zlepšenie kvality ovzdušia bola v hodnotenom období v prevádzke výroby dichlóretánu 
a vinylchloridu z dichlóretánu realizovaná investičná akcia „Riešenie odplynov výroby EDC/VC-II 
etapa“, ktorej cieľom bolo odvedenie časti odplynov z uvedenej výroby na termickú likvidáciu.  
 
Od roku 2013 je 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. Podnik má za sebou prvý rok obchodovania.  
 
Vo vzťahu k odpadovým vodám spoločnosť v hodnotenom období získala nové povolenie na 
vypúšťanie odpadových vôd. Kvalita vypúšťaných vôd bola v roku 2013 v súlade s týmto 
povolením ako aj v súlade s platnou legislatívou. Z hľadiska bilančného množstva došlo za rok 
2013 k jeho zníženiu. 
 
 
Z pohľadu Integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (IPKZ) boli 
v hodnotenom období prevádzky podliehajúce tejto legislatíve prevádzkované v súlade 
s vydanými integrovanými povoleniami. Na vybraných prevádzkach bola vykonaná aj kontrola 
orgánom štátnej správy. 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, bola v hodnotenom období vypracovávaná 
projektová dokumentácia, z časti aj s následnou realizáciou. 
 
 

3. Významné skutočnosti po termíne ročnej závierky 
 
K 1. januáru 2014 došlo k zlúčeniu so spoločnosťami Novácka Energetika a.s., Novácky park 
I s.r.o., Novácka Voda a.s. 
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4. 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 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 2014 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 budú 
systém environmentálneho manažérstva, systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a systém manažérstva kvality. 

 
5. Overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou audítorom  

 

 Súlad výročnej správy s účtovnou závierkou bol overený audítorom. 
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6. Účtovná závierka  
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A. Informácie o účtovnej jednotke 

 
1. Založenie spoločnosti 

Spoločnosť FORTISCHEM a.s. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 11.5.2012 a do obchodného registra bola 
zapísaná 30.5.2012 (Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel SA., vložka 10623/R).  
 

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú: 
- 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 

 
3. Počet zamestnancov  

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 
sú uvedené v nasledujúcom prehľade: 

2013 2012

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 1 337 1 386

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka, z toho:

1 300 1 351

počet vedúcich zamestnancov 59 70

 
4.  Údaje o neobmedzenom ručení 

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 
Obchodného zákonníka. 

 
5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 
ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. 
decembra 2013. Údaje za bezprostredne predchádzajúce obdobie sú za obdobie od 1. mája 2012 do 31. 
decembra 2012. 
 

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená 
rozhodnutím jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti dňa 
28.6.2013. 

 
7. Schválenie audítora  

Valné zhromaždenie dňa 28.6.2013 schválilo spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o. ako audítora na overenie 
účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013. 
 
 

B. Informácie o konsolidovanom celku 

 
Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti ENERGOCHEMICA SE, Prosecká 
851/64, Prosek, 190 00 Praha 9, Česko. Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo 
v sídle spoločnosti ENERGOCHEMICA SE alebo na adrese registrovaného súdu, ktorý vedie obchodný 
register a na ktorom je registrovaná spoločnosť ENERGOCHEMICA SE. 
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C. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach   

 
(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 
 

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern). 
Spoločnosť za účtovné obdobie 2013 vykázala stratu z prevádzkovej činnosti a nevyužíva naplno svoje 
výrobné kapacity.  Spoločnosť má plán na zabezpečenie pokračovania v činnosti pre rok 2014, schválený 
rozpočet pre rok 2014 s projektovaným pozitívnym výsledkom hospodárenia, schválené investičné projekty, 
realizuje opatrenia k optimalizácii pracovného kapitálu a k získaniu externých zdrojov financovania. Tieto 
kroky majú zabezpečiť splnenie predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti. 
Ku koncu februára 2014 došlo k výraznému zníženiu mimoskupinových pohľadávok po splatnosti 
v porovnaní s decembrom 2013, najmä v položkách, ktoré boli dlhodobo po splatnosti. Výsledkom týchto 
krokov je dosiahnutie výrazne nižšieho stavu polehotných pohľadávok mimo skupiny a zároveň dosiahnutia 
lepšej časovej štruktúry. V oblasti optimalizácie správy pohľadávok Spoločnosť plánuje spoluprácu 
s inkasnou spoločnosťou, keď bude využívať jej služby v inkasnom procese a poskytovaní obchodných 
informácií, ktoré budú slúžiť na lepšie predvídanie rizika spojeného s inkasom pohľadávok. Okrem 
optimalizácie pohľadávok sa Spoločnosť zamerala na optimalizáciu záväzkov a zásob. Spoločnosť aj 
v súčasnosti eviduje veľmi nízky objem záväzkov po splatnosti. Z tohto objemu tvoria väčšinu záväzky po 
splatnosti do 10 dní.   
 
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. Na základe 
opatrenia MF SR zmenil sa povinný obsah poznámok a predpísaných tabuliek. Oproti roku 2012 sa 
zverejňuje menej informácií o spoločníkoch a štatutárnych orgánoch, o transakciách so spriaznenými 
osobami, o výnosoch a nákladoch a naviac sa zverejňujú dopady významných opráv.  

 
(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady 
súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).  
 
Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného a nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov 
ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania. 
 
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú 
všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na 
výrobu alebo inú činnosť.  
 
Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na 
vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie náklady na vývoj, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný 
výrobok alebo proces, pri ktorých je možné preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a 
spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho 
výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických 
úžitkov. 
 
Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas maximálne 5 rokov, a to v tých účtovných obdobiach, v 
ktorých sa očakáva predaj produktu alebo využívanie procesu. Ak sa zníži ich hodnota, odpisujú sa na sumu, 
ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov. 

  
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania 
a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom v mesiaci, v ktorom je 
majetok  uvedený do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. 
vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná 
doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 
 Predpokladaná  Metóda  Ročná odpisová 
  doba používania 

v rokoch 
 odpisovania  sadzba v % 

Aktivované náklady na vývoj 1-5  lineárna  20-100 
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Softvér 1-5  lineárna  20-100 
Oceniteľné práva (licencia)      
Drobný dlhodobý nehmotný majetok rôzna  jednorázovo  100 

 
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho 
používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom 
v mesiaci, v ktorom je majetok uvedený do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého 
obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení 
do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a 
odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

 
 Predpokladaná  Metóda  Ročná odpisová 
  doba používania v 

rokoch 
 odpisovania  sadzba v % 

Stavby 20-30  lineárna  3,4-5 
Stroje, prístroje a zariadenia 4-12  lineárna  8,4-25 
Dopravné prostriedky 4  lineárna  25 
Drobný dlhodobý hmotný majetok rôzna  jednorazový odpis  100 

 
(c) Cenné papiere a podiely 

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich 
s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.  

 
(d) Zásoby  

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo 
vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou. 
Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, 
provízie, skonto a pod.). Nakupované zásoby sa do spotreby vyskladňujú v ocenení váženým 
aritmetickým priemerom z obstarávacích cien . 
 
Vlastné náklady zahŕňajú 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 zahŕňa v závislosti od stupňa 
rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. 
Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov. 
 
Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich 
dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.   
 
Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky. 

 
(e) Pohľadávky 
 

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky 
nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov 
súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky. 

 
(f) Peňažné prostriedky a ceniny 

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa 
vyjadruje opravnou položkou. 
 

(g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na 
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
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(h) Rezervy 
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych 
rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. 
 
Rezervy na zamestnanecké požitky a rezervy na zamestnanecké jubileá spoločnosť tvorí na základe 
poistnej matematiky. Hodnota rezervy je diskontovaná na súčasnú hodnotu. 
 

(i) Záväzky 
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú 
obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška 
v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.  

 
(j) Odložené dane 
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:  

a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou 
v súvahe a ich daňovou základňou, 

b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú 
stratu od základu dane v budúcnosti, 

c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. 
 
(k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na 
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
 

(l) Emisné kvóty 
Bezodplatne pripísaný proporčný podiel emisných kvót v ocenení reprodukčnou obstarávacou 
cenou sa účtuje v prospech výnosov budúcich období.  
 
Zúčtovanie výnosov budúcich období sa uskutočňuje v časovej a vecnej súvislosti s použitím 
bezodplatne pripísaných emisných kvót z dôvodu ich predaja alebo tvorby rezervy alebo splnenia 
povinnosti odovzdania emisných kvót. 

 
(m) Prenájom (lízing) 

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj 
majetok jeho vlastník, nie nájomca. 
 
Finančný prenájom (s kúpnou opciou; bez kúpnej opcie je považovaný za operatívny prenájom). 
Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej do 31. decembra 2003 vykazuje ako svoj majetok 
jeho vlastník, nie nájomca. Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej 1. januára 2004 
a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník. 
 

(n) Cudzia mena 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu 
prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou 
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia 
účtovného prípadu.  
 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku 
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným 
výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou 
Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok 
hospodárenia.  
 
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene 
sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou 
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia 
účtovného prípadu.  
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Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného 
v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo 
predané.  
 
Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro 
už neprepočítavajú.  
 

(o) 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.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, 
alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu. 
 

 
(p) Uskutočnené významné opravy s vplyvom na minulé výsledky hospodárenia  

Spoločnosť v roku 2013 neúčtovala o významných opravách s vplyvom na minulé výsledky 
hospodárenia. 
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D. informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

 
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 
 

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2013 
do  
31. decembra 2013 a za porovnateľné obdobie od 30. mája 2012 do 31. decembra 2012 je uvedený v 
tabuľkách na stranách 7 až 10. 
 
K nepotrebnému  dlhodobému hmotnému majetku bola vytvorená opravná položka vo výške 17 298, čím sa 
jeho zostatková cena znížila na predpokladanú predajnú cenu. 
 
Od 1.11.2013 je spoločnosť poistená v rámci poistenia holdingu ENERGOCHEMICA SE. Celkové poistné krytie 
holdingu je v rozsahu 20 mil. EUR. Poistenie pokrýva najmä tieto druhy poistenia: živelné udalosti, 
odcudzenie veci, prerušenie prevádzky, poistenie strojov, poistenie pre prípad strojného prerušenia 
prevádzky. 

 
Dlhodobý majetok nie je založený v prospech tretích strán a spoločnosť môže s dlhodobým majetkom voľne 
disponovať. 
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Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku 
 

31.12.2013 

 
 
 
 

Bežné účtovné obdobie 

Aktivované 
náklady na 

vývoj 
Softvér 

Oceniteľné 
práva 

Goodwill 

Ostatný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Obstarávaný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Spolu 

A b c d e f g h i 

Prvotné ocenenie         

Stav na začiatku účtovného obdobia 82 698  236 650  877 376    354 906    1 551 630  

Prírastky     51 864    6 300    58 164  

Úbytky          

Presuny 166 753     -166 753    

Stav na konci účtovného obdobia  249 451 236 650  929 240    194 452    1 609 793  

Oprávky         

Stav na začiatku účtovného obdobia 6 894  17 325  80 021      104 240  

Prírastky 49 894  41 566  193 334      284 794  

Úbytky            

Stav na konci účtovného obdobia 56 788  58 891  273 355      389 034  

Opravné položky                

Stav na začiatku účtovného obdobia         

Prírastky         
Úbytky         
Stav na konci účtovného obdobia                 

Zostatková hodnota         

Stav na začiatku účtovného obdobia 75 804  219 325  797 355    354 906   1 447 390  

Stav na konci účtovného obdobia 192 663  177 759  655 885    194 452   1 220 759  
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Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku 

31.12.2012 

 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Aktivované 
náklady na 

vývoj 
Softvér 

Oceniteľné 
práva 

Goodwill 

Ostatný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Obstarávaný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Spolu 

a b c d e f g h i 

Prvotné ocenenie                 

Stav na začiatku účtovného obdobia               0 

Prírastky 82 698 190 160 877 376 -41 524 110 0 662 020   -39 711 856 

Úbytky   260 624   -41 524 110       -41 263 486 

Presuny   307 114       -307 114   0 

Stav na konci účtovného obdobia 82 698 236 650 877 376 0 0 354 906 0 1 551 630 

Oprávky                 

Stav na začiatku účtovného obdobia               0 

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

Úbytky   10 536   -41 524 110       -41 513 574 

Stav na konci účtovného obdobia 6 894 17 325 80 021 0 0 0 0 104 240 

Opravné položky                 

Stav na začiatku účtovného obdobia               0 

Prírastky               0 

Úbytky               0 

Stav na konci účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zostatková hodnota                 

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stav na konci účtovného obdobia 75 804 219 325 797 355 0 0 354 906 0 1 447 390 
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Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku 

31.12.2013 

 

Bežné účtovné obdobie 

Pozemky Stavby 

Samostatné 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov 

Základné 
stádo a ťažné 

zvieratá 

Ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstarávaný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie                   

Stav na začiatku účtovného obdobia 0   17 379 081   21 105 1 357 084   18 757 270 

Prírastky     655 132      2 367 349   3 033 213 

Úbytky     -39 656     -647   -40 303 

Presuny 10 733   1 164 307     -1 164 307   0 

Stav na konci účtovného obdobia 10 733  19 158 863   21 105 2 559 479  21 750 180 

Oprávky                   

Stav na začiatku účtovného obdobia   1 054 395   1 510   1 055 905 

Prírastky   2 879 207   3 552   2 882 758 

Úbytky   -39 656      -39 656 

Stav na konci účtovného obdobia   3 893 945   5 062   3 899 007 

Opravné položky                   

Stav na začiatku účtovného obdobia     17 574      17 574 

Prírastky            0 

Úbytky     276      276 

Stav na konci účtovného obdobia   17 298      17 298 

Zostatková hodnota                   

Stav na začiatku účtovného obdobia   16 307 112   19 595 1 357 084 0 17 683 791 

Stav na konci účtovného obdobia 10 733  15 247 620   16 043 2 559 479 0 17 833 875 
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Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku 

31.12.2012 

 

Predchádzajúce účtovné obdobie 

Pozemky Stavby 

Samostatné 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov 

Základné 
stádo a ťažné 

zvieratá 

Ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstarávaný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie                   

Stav na začiatku účtovného obdobia                 0 

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

Úbytky     21 879       0   21 879 

Presuny     256 661       -256 661   0 

Stav na konci účtovného obdobia 0 0 17 379 081 0 0 21 105 1 357 084 0 18 757 270 

Oprávky                   

Stav na začiatku účtovného obdobia                 0 

Prírastky     1 056 429     1 510     1 057 939 

Úbytky     2 034           2 034 

Stav na konci účtovného obdobia 0 0 1 054 395 0 0 1 510 0 0 1 055 905 

Opravné položky                   

Stav na začiatku účtovného obdobia                 0 

Prírastky     17 574           17 574 

Úbytky                 0 

Stav na konci účtovného obdobia 0 0 17 574 0 0 0 0 0 17 574 

Zostatková hodnota                   

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stav na konci účtovného obdobia 0 0 16 307 112 0 0 19 595 1 357 084 0 17 683 791 
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2. Dlhodobý finančný majetok 
 
Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 a za porovnateľné 
obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 je uvedený v tabuľke na stranách 12 a 13. 
 
Údaje o dlhodobom finančnom majetku k 31. decembru 2013: 
 

Obchodné meno a sídlo 

spoločnosti, v ktorej má 

účtovná jednotka umiestnený 

dlhodobý finančný majetok

Podiel 

účtovnej 

jednotky 

na ZI v 

%

Podiel 

účtovnej 

jednotky 

na hlas. 

právach 

v %

Hodnota  vlastného 

imania účtovnej 

jednotky, v ktorej 

má účtovná jednotka 

umiestnený dlhodobý 

finančný majetok

Výsledok 

hospodárenia 

účtovnej jednotky, v 

ktorej má účtovná 

jednotka umiestnený 

dlhodobý finančný 

majetok 

Účtovná hodnota 

dlhodobého 

finančného majetku

Incheba a.s. 38 194

Dlhodobý finančný majetok spolu 38 194

Bežné účtovné obdobie (rok 2013)

 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely

nevýznamný

 
Údaje o dlhodobom finančnom majetku k 31. decembru 2012: 
 

Obchodné meno a sídlo 

spoločnosti, v ktorej má 

účtovná jednotka 

umiestnený dlhodobý 

finančný majetok

Podiel 

účtovnej 

jednotky 

na ZI v 

%

Podiel 

účtovnej 

jednotky 

na hlas. 

právach 

v %

Hodnota  vlastného 

imania účtovnej 

jednotky, v ktorej 

má účtovná jednotka 

umiestnený dlhodobý 

finančný majetok

Výsledok 

hospodárenia 

účtovnej jednotky, v 

ktorej má účtovná 

jednotka umiestnený 

dlhodobý finančný 

majetok 

Účtovná hodnota 

dlhodobého 

finančného majetku

Incheba a.s. 38 194

Dlhodobý finančný majetok spolu 38 194

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2012)

 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely

nevýznamný
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Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku 

31.12.2013 

                    

Dlhodobý finančný majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Podielové 
cenné papiere 

a podiely v 
dcérskej 
účtovnej 
jednotke 

Podielové 
cenné papiere 

a podiely v 
spoločnosti s 
podstatným 

vplyvom 

Ostatné 
dlhodobé 

cenné papiere 
a podiely 

Pôžičky 
účtovnej 

jednotke v 
konsolidovanom 

celku 

Ostatný 
dlhodobý 
finančný 
majetok 

Pôžičky s 
dobou 

splatnosti 
najviac jeden 

rok 

Obstarávaný 
dlhodobý 
finančný 
majetok 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
finančný 
majetok 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie                   

Stav na začiatku účtovného 
obdobia 

  38 194      38 194 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci účtovného obdobia   38 194      38 194 

Opravné položky          

Stav na začiatku účtovného 
obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Stav na konci účtovného obdobia          

Účtovná hodnota          

Stav na začiatku účtovného 
obdobia 

  38 194      38 194 

Stav na konci účtovného obdobia   38 194       38 194 
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Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku 

31.12.2012 

                    

Dlhodobý finančný majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Podielové 
cenné 

papiere a 
podiely v 
dcérskej 
účtovnej 
jednotke 

Podielové 
cenné 

papiere a 
podiely v 

spoločnosti s 
podstatným 

vplyvom 

Ostatné 
dlhodobé 

cenné 
papiere a 
podiely 

Pôžičky účtovnej 
jednotke v 

konsolidovanom 
celku 

Ostatný 
dlhodobý 
finančný 
majetok 

Pôžičky s 
dobou 

splatnosti 
najviac jeden 

rok 

Obstarávaný 
dlhodobý 
finančný 
majetok 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
finančný 
majetok 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie                   

Stav na začiatku účtovného 
obdobia 

     38 194      38 194 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci účtovného obdobia   38 194      38 194 

Opravné položky          

Stav na začiatku účtovného 
obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Stav na konci účtovného obdobia          

Účtovná hodnota          

Stav na začiatku účtovného 
obdobia 

              38 194      38 194 

Stav na konci účtovného obdobia   38 194      38 194 
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2. Zásoby 
 

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade: 
 

Stav opravnej 

položky k 

31.12.2012

Tvorba opravnej 

položky

Zúčtovanie 

opravnej položky             

z dôvodu zániku 

opodstatnenosti

Zúčtovanie 

opravnej položky             

z dôvodu 

vyradenia majetku               

z účtovníctva

Stav opravnej 

položky k 

31.12.2013

a b c d e f

Materiál 292 635 157 688 450 323

Nedokončená výroba a 

polotovary vlastnej výroby

486 539 485 326 971 864

Výrobky 186 190 376 283 562 473

Zvieratá

Tovar

Nehnuteľnosť na predaj

Poskytnuté preddavky              

na zásoby

Zásoby spolu 965 363 1 019 297 0 0 1 984 660

Bežné účtovné obdobie (rok 2013)

Zásoby

 
Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Úžitková hodnota zásob sa 
znížila predovšetkým v dôsledku  nadmernosti zásob, zníženia obstarávacích cien materiálu v porovnaní s jeho 
doterajšou účtovnou hodnotou a zníženia predajných cien. 
 
Na zásoby spoločnosti nie je zriadená záložné právo a účtovná jednotka nemá obmedzené právo so zásobami 
nakladať. Zásoby sú poistené v rámci komplexného poistenia – viď bod dlhodobý majetok. 
 
 
3. Pohľadávky 
 
Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade: 
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Pohľadávky

Stav opravnej 

položky k 

31.12.2012

Tvorba 

opravnej 

položky

Zúčtovanie 

opravnej 

položky               

z dôvodu zániku 

opodstatnenosti

Zúčtovanie 

opravnej 

položky            

z dôvodu 

vyradenia 

majetku               

z účtovníctva

Stav opravnej 

položky k 

31.12.2013

a b c d e f

Pohľadávky z obchodného 

styku

374 352 135 632 -57 812 452 172

Pohľadávky voči dcérskej 

a materskej účtovnej 

jednotke
Ostatné pohľadávky v 

rámci konsol. celku

Pohľadávky voči 

spoločníkom, členom a 

združeniu

Iné pohľadávky

Pohľadávky spolu 374 352 135 632 -57 812 0 452 172

Bežné účtovné obdobie (rok 2013)

 
 
Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade: 
  

Pohľadávky k 31.12.2013 V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu

a b c d

Dlhodobé pohľadávky

Iné pohľadávky 772 580 772 580

Dlhodobé pohľadávky spolu 772 580 0 772 580

Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku 10 712 766 3 190 550 13 903 316

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a 

materskej účtovnej jednotke

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného 

celku

718 080 718 080

Pohľadávky voči spoločníkom, členom        a 

združeniu

Sociálne poistenie

Daňové pohľadávky a dotácie 3 354 601 3 354 601

Iné pohľadávky 435 749 435 749

Krátkodobé pohľadávky spolu 15 221 196 3 190 550 18 411 746  
Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade: 
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Pohľadávky k 31.12.2012 V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu

a b c d

Dlhodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku 234 170 234 170

Dlhodobé pohľadávky spolu 234 170 0 234 170

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  
 
4. Finančné účty 
 
Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách 
môže Spoločnosť voľne disponovať. Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov: 

31. 12. 2013 31. 12. 2012

Pokladnica, ceniny 20 349 17 049

Bežné bankové účty 2 611 340 2 558 895

Spolu 2 631 689 2 575 944  
5. Časové rozlíšenie na strane aktív 
 
Spoločnosť na účte Príjmy budúcich období vykazuje najmä pohľadávky, ktoré budú predmetom fakturácie 
v roku 2014 pričom výnos sa viazal na bežné účtovné obdobie (najmä prijaté množstevné zľavy a ročné 
zúčtovanie poplatkov).   
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E. Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 

 
1. Vlastné imanie 
 
Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a N. 
 
 
2. Rezervy 
 
Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade: 
 

Stav Stav

k 31. 12. 2012 Tvorba Použitie Zrušenie k 31. 12. 2013

a b c d e f

Dlhodobé rezervy, z toho: 1 177 829 34 160 0 115 386 1 096 603

Ostatné rezervy dlhodobé

Odchodné do dôchodku a pracovné 

jubileá

1 177 829 34 160 115 386 1 096 603

Ostatné rezervy dlhodobé spolu 1 177 829 34 160 0 115 386 1 096 603

Krátkodobé rezervy, z toho: 335 448 155 863 11 250 8 496 471 565

Zákonné rezervy krátkodobé

Mzdy za dovolenku vrátane 

sociálneho zabezpečenia

135 584 8 496 127 088

Rezerva na overenie účtovnej 

závierky a zostavenie                                             

daňového priznania

0 28 500 11 250 0 17 250

Rezerva na emisie 0 0 0 0 0

Zákonné rezervy krátkodobé spolu 135 584 28 500 11 250 8 496 144 338

Ostatné rezervy krátkodobé

Odmeny pracovníkom 137 723 31 102 0 0 168 825

Odstupné zamestnancom 0 21 526 0 0 21 526

Iné 62 141 74 735 0 0 136 876

Ostatné rezervy krátkodobé spolu 199 864 127 363 0 0 327 227

Bežné účtovné obdobie (rok 2013)

Pri výpočte rezervy na zamestnanecké požitky (odchodné do dôchodku a jubileá) spoločnosť vychádza 
z metód poistnej matematiky. Zohľadňuje vek zamestnancov, zostávajúcu dobu odchodu do dôchodku, 
priemernú mzdu, pravdepodobnosť zotrvania pracovníkov v zamestnaneckom pomere, infláciu, 
valorizáciu, požitky podľa zákonníka práce a kolektívnej zmluvy. Hodnota rezervy je diskontovaná na 
súčasnú hodnotu. Krátkodobá časť rezervy je vykázaná v rámci ostatných krátkodobých rezerv. Rezerva je 
aktualizovaná na ročnej báze. 
 
Spoločnosť k 31.12.2013 netvorila rezervu na emisné kvóty. Hodnota emisných kvót pridelených 
bezodplatne od štátu v januári 2014 postačuje na krytie vypustených emisií za rok 2013. 
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Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade: 
 

Stav k 

31.12.2011
Tvorba Použitie Zrušenie

Stav k 

31.12.2012

a b c d e f

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

Ostatné rezervy dlhodobé

Záručné opravy 0 0 0 0 0

Odchodné do dôchodku 0 1 375 541 197 712 1 177 829

Ostatné rezervy dlhodobé spolu 0 1 375 541 197 712 0 1 177 829

Krátkodobé rezervy, z toho: 0 1 022 147 686 699 0 335 448

Zákonné rezervy krátkodobé

Mzdy za dovolenku vrátane 

sociálneho zabezpečenia

0 379 413 243 829 135 584

Rezerva na overenie účtovnej 

závierky a zostavenie daňového 

priznania

0 0 0 0 0

Zákonné rezervy krátkodobé spolu 0 379 413 243 829 0 135 584

Ostatné rezervy krátkodobé spolu

Sprostredkovateľské provízie 0 0 0 0 0

Rabat odberateľom 0 276 049 276 049 0

Odmeny pracovníkom 0 230 107 92 384 0 137 723

Odstupné zamestnancom 0 0 0 0 0

Pokuty a penále 0 0 0 0 0

Iné 0 136 578 74 437 62 141

Ostatné rezervy krátkodobé spolu 0 642 734 442 870 0 199 864

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2012)

 
 
3. Záväzky 
 
Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom 
prehľade: 
 

31. 12. 2013 31. 12. 2012

Záväzky po lehote splatnosti 3 633 582 10 293 061

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 

vrátane

20 326 158 14 417 201

Krátkodobé záväzky spolu 23 959 740 24 710 262

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť 

rokov

5 721 069 7 576 554

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov

Dlhodobé záväzky spolu 5 721 069 7 576 554
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4. Odložený daňový záväzok 
 
Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade: 
 

 31. 12. 2013  31. 12. 2012

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku                 a 

daňovou základňou, z toho:                                                    

-27 383 894 -34 235 994

– odpočítateľné 2 428 550 1 356 100

– zdaniteľné -29 812 444 -35 592 094

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov               a 

daňovou základňou, z toho:                                                    

1 440 001 1 377 729

– odpočítateľné 1 440 001 1 377 729

– zdaniteľné

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty 0

Sadzba dane z príjmov (v %) 22 23

Odložená daňová pohľadávka

Uplatnená daňová pohľadávka 0 0

Zaúčtovaná ako zníženie nákladov 0 0

Zaúčtovaná do vlastného imania 0 0

Odložený daňový záväzok -5 707 656 -7 557 401

Zmena odloženého daňového záväzku 1 849 744 7 557 401

Zaúčtovaná ako náklad 1 849 744 7 557 401

Zaúčtovaná do vlastného imania  
 
5. Sociálny fond 
 
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade: 
 

 31. 12. 2013  31. 12. 2012

Začiatočný stav sociálneho fondu 19 153 17 626

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 139 814 60 630

Tvorba sociálneho fondu zo zisku 0 0

Ostatná tvorba sociálneho fondu 0 0

Tvorba sociálneho fondu spolu 139 814 60 630

Čerpanie sociálneho fondu 145 554 59 103

Konečný zostatok sociálneho fondu 13 413 19 153

 
 Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže 
vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné 
a iné potreby zamestnancov. 
 
6. Bankové úvery 
 
Spoločnosť v roku 2013 nečerpala žiadne bankové úvery. 
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Spoločnosť využíva na financovanie prevádzkových potrieb regresný faktoring od slovenskej banky. Celkový 
limit financovania je 5 mil. EUR. K 31.12.2013 spoločnosť eviduje čerpaný regresný faktoring v sume -1.546.219 
Eur. Tento zostatok spoločnosť vykazuje v rámci krátkodobých prijatých preddavkov. 
 
Spoločnosť eviduje aj bezregresný faktoring od slovenskej banky. K 31.12.2013 spoločnosť eviduje čerpanie 
bezregresného faktoringu v sume 3.389.682 Eur. Tento je zaúčtovaný ako zníženie obchodných pohľadávok. 
 
 

F. informácie o výnosoch 

 
1. Tržby za vlastné výkony a tovar 
 
Tržby za vlastné výkony a tovar (r.01 a 05) za bežné účtovné obdobie v komoditnom a teritoriálnom členení sú 
uvedené v nasledujúcom prehľade (v EUR): 

Oblasť 

odbytu

Elektrolýza Organika Polyméry Profily Karbid Ostatné Spolu za bežné 

obdobie 2013

Tuzemsko 14 909 399 22 143 5 231 171 664407 1460773 2006187 24 294 080

Štáty EÚ 15 813 634 45 219 473 20 894 112 411942 35796936 83298 118 219 395

Mimo EÚ 666 663 10 055 237 7 928 102 1393294 6223157 14805 26 281 258

Spolu 31 389 696 55 296 853 34 053 385 2 469 643 43 480 866 0 2 104 290 168 794 733

 
Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: 
  

Oblasť 
odbytu 

  Elektrolýza Organika Polyméry Profily Karbid Ostatné Spolu za 
min. 

obdobie 
2012 

Tuzemsko   3 977 025 129 162 2 234 775 359 470,00 442 383 1 385 340 8 528 155 

Štáty EÚ   5 461 257 16 180 609 7 965 788 123 887,00 15 921 587 1 514 653 47 167 781 

Mimo EÚ   521 986 4 358 634 6 959 444 663 889,00 3 874 367 553 904 16 932 224 

Spolu   9 960 268 20 668 405 17 160 007 1 147 246 20 238 337 3 453 897 72 628 160 

 
 
2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby  
 
Zmena stavu zásob vlastnej výroby vykázaná vo výkaze ziskov a strát je zníženie o 1 297 168 EUR .  
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2013

Konečný 

zostatok

Konečný 

zostatok

Začiatočný 

stav

2013 2012

a b c d e f

Nedokončená výroba a 

polotovary vlastnej výroby

5 684 031 5 485 148 0 198 883 595 686

Výrobky 3 418 337 4 076 527 0 -658 190 577 069

Zvieratá 0

Spolu 9 102 368 9 561 675 0 -459 307 1 172 755

Manká a škody 23 747 0

Reprezentačné 0 0

Dary 0 0

Iné -861 608 -672 729

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát -1 297 168 500 026

Zmena stavu 

vnútroorganizačných zásob
2012

 
Rozdiel je spôsobený tým, že niektoré položky sa podľa slovenských právnych predpisov neúčtujú 
prostredníctvom zmeny stavu, ale priamo na príslušné iné účty nákladov a výnosov. 
 
3. Aktivácia 
 

Spoločnosť aktivuje materiál na režijnú spotrebu a vnútropodnikové služby na ozdravné pobyty a náklady 
na stravovanie zamestnancov RS Chvojnica. V roku 2013 spolu za 135 703 z toho: 
Aktivácia materiálu – režijná spotreba       130 209  
Aktivácia ozdravné pobyty           4 343 
Aktivácia nákladov na stravovanie(55%) zamestnancov RS Chvojnica       1 151 

 
 
3. Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti 
 

Najvýznamnejšou položkou výnosov z hospodárskej činnosti je výnos z postúpených pohľadávok (faktoring  
PB finančné služby a.s.a Tatrabanka a.s.) vo výške 33 480 226 EUR. 

       
4. Finančné výnosy 
 

Kurzové zisky boli vo výške 12 271 EUR, z toho bol prepočet zostatkov k 31.12.2013 vo výške 3 036 EUR. . 
Výnosové úroky  z poskytnutej pôžičky boli  3 337  EUR.  

 
 
5. Čistý obrat  
 
Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 
ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade: 

2013 2012

Tržby za vlastné výrobky 160 349 842 69 210 531

Tržby z predaja služieb 7 890 685 3 207 619

Tržby za tovar 554 206 210 010

Predaj majetku a materiálu 272 808 771 635

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 0 0

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou (bez faktoringu) 358 851 0

Čistý obrat spolu 169 426 392 73 399 795
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G. Informácie o nákladoch 

 
1.  Náklady na poskytnuté služby 

2013 2012

Prepravné 5 694 390 2 409 720

Provízie pri predaji 2 184 580 598 294

Opravy a údržba 2 503 666 1 905 614

Nájomé a požičné 3 069 663 1 288 927

Poplatky za ochranu a objektov 385 123 161 376

Služby - manipulácia s odpadmi a materiálmi 304 744 89 056

Náklady za poskytnuté služby audítorom (audítorskou spoločnosťou) (viď bod 2) 37 514 9 400

Ostatné 2 214 219 458 508

Spolu 16 393 899 6 920 895  
 
Najvýznamnejšie položky služieb predstavujú 87% celkových služieb. V ostatnom sú položky rôznych 
služieb, ktoré tvoria podiel 13%.  
 

 
2.   Náklady na poskytnuté služby audítorom (audítorskou spoločnosťou) v EUR: 

 

2013 2012

Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky 25 000

Iné uisťovacie audítorské služby

Súvisiace audítorské služby

Daňové poradenstvo

Ostatné neaudítorské služby 12 514 9 400

Spolu 37 514 9 400

 
 
 
 
 

3. Ostatné významné položky nákladov  z hospodárskej činnosti 
 
Najvýznamnejšou položkou nákladov z hospodárskej činnosti je náklad z postúpených pohľadávok 
(faktoring  PB finančné služby a.s. a Tatrabanka a.s.) vo výške 33 480 226 EUR.       
Náklady na poistenie majetku predstavovali  247 592 EUR. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania boli  vo 
výške 37 200 EUR  

       
4. Finančné náklady 

 
Nákladové  úroky  z prijatých  pôžičiek boli 132 168 EUR .  
Spoločnosť má 98 369 EUR kurzových strát (z toho z prepočtu zostatkov k 31.12. je 28 475 EUR).  
Poplatky za bankové služby boli vo výške 48 245 EUR.   
 
 

H. Informácie o daniach z príjmov 

 
Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade: 
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Základ dane Daň Daň v % Základ dane Daň Daň v %

a b c d e f g

Výsledok hospodárenia pred 

zdanením, z toho:

-6 709 649 100,00 % 34 443 690 100,00 %

teoretická daň                  -1 543 219 23,00 % 6 544 301 19,00 %

Daňovo neuznané náklady 7 574 178 1 742 061 3 174 810 603 214

Výnosy nepodliehajúce dani -297 013 -68 313 -35 956 627 -6 831 759

Umorenie daňovej straty 0 0

Spolu 567 516 130 529 1 661 873 315 756

Splatná daň z príjmov 130 529 -1,95 % 315 756 0,92 %

Odložená daň z príjmov -1 849 744 27,57 % 7 850 450 22,79 %

Celková daň z príjmov -1 716 456 25,62 % 8 166 206 23,71 %

2013 2012

 
Ďalšie informácie k odloženým daniam: 

2013 2012

     Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos 

vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov

     Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos 

vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov

-259 439 1 314 330

     Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa  umorenia  daňovej straty, 

nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov 

predchádzajúcich  účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných 

obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala

     Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej 

časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej  sa 

účtovalo        v predchádzajúcich účtovných obdobiach

     Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo        

na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov

 
 

I. Informácie o údajoch na podsúvahových  účtoch 

 
1. Najatý majetok 
 
Spoločnosť má v nájme budovy a pozemky, ktoré využíva na svoju podnikateľskú činnosť. Nájomná zmluva je 
uzatvorená na 15 rokov (do r. 2028). Ročný nájom je vo výške 1 524 480 EUR. Náklady sú riadne zaúčtované 
v rámci prijatých služieb. 
 
2. Prenajatý majetok 
 
Spoločnosť prenajíma majetok spoločnostiam podnikajúcim v jej areáli. Prenajatý majetok je v súvahe 
vykázaný ako dlhodobý hmotný majetok. Ročné nájomné je vo výške 363 691 EUR.  
 

J. Informácie o iných aktívach a iných pasívach 

 
1. Podmienené záväzky 
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Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, 
existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať 
a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných 
orgánov. 
 
2. Ostatné finančné povinnosti 
 
Ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú v súvahe, sú tieto: 
 

– Spoločnosť má v nájme  budovy a pozemky. Nájomná zmluva je uzavretá do roku 2027. Ročné 
náklady na nájomné sú približne vo výške 1 524 480 EUR. 

 

K. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov 
účtovnej jednotky 

 
Členom štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov Spoločnosti neboli priznané žiadne 
odmeny  z dôvodu výkonu ich funkcie. 
 

L. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb, ktoré sa neuskutočnili za 
Obvyklých obchodných podmienok 

 
Spoločnosť  uskutočnila v priebehu roka 2013  transakcie so spriaznenými osobami  len za obvyklých 
obchodných podmienok. 

 

M. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa 
zostavenia účtovnej závierky 

 
Po 31. decembri 2013 nastali tieto udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú 
predmetom účtovníctva: 

– k 1. januáru 2014 sa Spoločnosť zlúčila so spoločnosťami Novácka Energetika a.s., Novácky park 
I s.r.o., Novácka Voda a.s. Spoločnosti Novácka Energetika a.s., Novácky park I s.r.o. a Novácka Voda 
a.s. zanikajú bez likvidácie, a to zlúčením. Právnym nástupcom, ktorý preberá všetky práva 
a povinnosti je spoločnosť FORTISCHEM a.s.  

 

N. Informácie o Vlastnom imaní 

 
Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v 
nasledujúcom prehľade: 
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Stav k 

31.12.2012
Prírastky Úbytky Presuny

Stav k 

31.12.2013

a b c d e f

Základné imanie 200 000 3 220 000 3 420 000

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)     z 

kapitálových vkladov 20 000 20 000

Zákonný rezervný fond 20 000 20 000

Nerozdelený zisk minulých rokov 26 257 485 26 257 485

Neuhradená strata minulých rokov 0

Výsledok hospodárenia bežného účtovného 

obdobia 26 277 485 -4 990 482 -26 277 485 -4 990 482

Spolu 26 497 485 -1 770 482 0 0 24 727 003

Bežné účtovné obdobie

 
Základné imanie sa v priebehu účtovného obdobia roka 2013 zvýšilo o 3 220 000 EUR, čiastočne peňažným vkladom 
(966 tis.) a čiastočne kapitalizáciou záväzku vo výške 2 254 tis. EUR. Toto zvýšenie bolo k 31. decembru 2013 už 
zapísané v obchodnom registri.  
 

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v 
nasledujúcom prehľade: 
 

Stav k 

30.05.2012
Prírastky Úbytky Presuny

Stav k 

31.12.2012

a b c d e f

Základné imanie 200 000 200 000

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)     

z kapitálových vkladov

20 000 20 000

Výsledok hospodárenia bežného účtovného 

obdobia

26 277 485 26 277 485

Spolu 220 000 26 277 485 0 0 26 497 485

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

 
Účtovný zisk za rok 2012 bol rozdelený takto: 
 
Rozdelenie účtovného zisku 2013

Prídel do zákonného rezervného fondu 20 000

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov

Prídel do sociálneho fondu

Prídel na zvýšenie základného imania

Úhrada straty minulých období

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 26 257 485

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom

Iné

Spolu 26 277 485

 

O. Prehľad peňažných tokov k 31. decembru 2013 

 
Peňažné prostriedky 
Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, 
peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, 
ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.  
 

Ekvivalenty peňažných prostriedkov 
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Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok 
zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho 
hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad 
termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné 
cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do 
troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 
 
Spoločnosť nemala v roku 2012 povinnosť auditu a nezostavila prehľad o peňažných tokoch k 31. decembru 
2012. Porovnateľné údaje preto nie sú vykazované.   

    2013 
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových 
a mimoriadnych položiek) 

  
-6 709 649 

Úpravy o nepeňažné operácie:     

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku   3 138 012 

Opravná položka k pohľadávkam   77 820 

Opravná položka k zásobám   1 019 297 

Opravná položka k dlhodobému majetku   -276 

Rezervy   54 891 

Výnosy z úrokov   -3 337 

Úrokové náklady   132 168 

Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu   -2 291 074 

      

Zmena pracovného kapitálu:     

Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných 
pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív) 

  
4 638 877 

Úbytok (prírastok) zásob   -436 130 

(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)   
5 281 558 

Peňažné toky z prevádzky:   7 193 231 

 
    2013 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti     
Peňažné toky z prevádzky   7 193 231 

Zaplatené úroky   -132 168 

Prijaté úroky   3 337 

Zaplatená daň z príjmov   -845 933 

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti   6 218 467 

Peňažné toky z investičnej činnosti     

Nákup dlhodobého majetku   -3 091 377 

Príjmy z predaja dlhodobého majetku   29 287 

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti   -3 062 090 

Peňažné toky z finančnej činnosti     

Príjmy / (výdavky) na poskytnuté pôžičky   -718 080 

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov   966 000 

Príjmy / (výdavky) na prijaté pôžičky   -3 348 551 

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti   -3 100 631 

      

(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov    55 746 
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka   2 575 944 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka   2 631 690 

 


