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Úvodní slovo generálního ředitele

Introduction by the CEO

Vážené dámy a pánové,

Ladies and Gentlemen,

s potěšením Vás mohu informovat, že rok 2020 patřil k relativně
k úspěšným. Dosažený obrat převyšující 630 milionů Kč je na
úrovni roku 2019, došlo ale ke snížení EBITDA. Zásadní vliv na
dosažené výsledky měly dopady pandemie COVID-19. Složitě
byly dokončovány zakázky v zahraničí a projevila se i opatrnost
investorů v zadávání nových zakázek.
V roce 2020 především pokračovala realizace významných
kontraktů na projektu dostavby 3. a 4. bloku slovenské jaderné
elektrárny Mochovce. Dále pokračovala realizace zakázek v Jules
Horowitz Reactor ve Francii a kontrakt na dodávku cementační
linky pro maďarskou elektrárnu v Paksi. Velký význam pro
firemní ekonomiku i dobré jméno firmy měly dvě velké zakázky
na dodávku a montáž v Mondi Ružomberok a slovenský státní
podnik Vodohospodárska výstavba. Dařilo se rovněž rozvíjet
obchodní aktivity divize geologie a sanací.
Ke konci roku 2020 byly rozpracovány obchodní případy o
objemu blížícím se 3 miliardám CZK. Tato skutečnost, spolu
dosaženými výsledky a s nabídkou nových produktů jsou
rozumným základem pro rok 2021.
Vedení společnosti si uvědomuje, že nejcennějším kapitálem
jsou odborně zdatní, zkušení a motivovaní zaměstnanci. Po
mírném snížení počtu zaměstnanců během první vlny pandemie
byl tým pracovníků doplněn o nové zaměstnance, kteří posílili
výkon obchodních i realizačních činností. Posílení týmu bylo
spojeno se systematickým vzděláváním pro nové i stávající
zaměstnance společnosti.
K naplnění našich strategických záměrů byly směřovány i další
změny v organizaci práce a v návaznosti na změny trhu byla
přijata aktualizovaná obchodní strategie a stávající produktové
portfolio bylo rozšířeno o služby v oblasti tepelných
hospodářství, oblasti hospodaření s vodou, servis a údržbu.
Komplikace spojené s pandemickou situací vedly k omezení
kontaktů, ale i tak jsme i v roce 2020 absolvovali několik auditů
systému řízení, který nyní splňuje normativní požadavky na
kvalitu, vztah k životnímu prostředí, bezpečnost práce a kvalitu
v procesu svařování. Za celý rok jsme pak nezaznamenali žádnou
zásadnější námi zaviněnou událost spojenou s nedodržením
požadavků, které na nás klade legislativa či zákazníci.
Důležitou událostí byl vstup holdingu CE Industries do
vlastnických struktur společnosti CHEMCOMEX a holding se stal
na konci roku 2020 majoritním vlastníkem CHEMCOMEXu.
Na závěr bych rád poděkoval našim obchodním partnerům za
projevenou důvěru. Poděkování za odbornost, profesionalitu a
každodenní nasazení ve prospěch naší společnosti si nesporně
zaslouží i naši zaměstnanci.
Právě důvěra zákazníků a kvalitní zaměstnanci jsou základem pro
posilování naší pozice na trhu a získávání nových zakázek.
Do nadcházejícího období přeji všem hodně úspěchů.

It is my great pleasure to inform you that the year 2020 was
one of the relatively successful. Achieved turnover exceeding
EUR 24 million is at the level of 2019. However, the achieved
EBITDA is lower. The effects of the COVID-19 pandemic had a
major impact on the results achieved. Contracts abroad were
difficult to complete, and investors' caution in awarding new
contracts was also evident.
Above all, execution of significant contracts at Mochovce NPP,
namely units 3 and 4 continued. We have continued in
completion works for Jules Horowitz Reactor in France and
delivery of cementation unit for the Hungarian NPP Paks. Two
large contracts in Mondi Ružomberok and Vodohospodárska
výstavba were of great importance for the company's economy
and goodwill of the CHEMCOMEX. We have also been
successfully developing the division of geology and sanitisation.
At the end of 2020, business cases with a volume approaching
EUR 120 million were developed. This fact, together with the
achieved results and with the offer of new products are a
reasonable basis for the year 2021.
The management is aware of the fact that the most valuable
capital of our company are the professionally skilled,
experienced and motivated employees. After a slight reduction
in the number of employees during the first wave of the
pandemic, the team of employees was supplemented by new
employees who are a reinforcement of the sales and
implementation teams. Expansion of our team was
accompanied by systematic education for both the current and
the new employees.
Changes were made in work organization to carry out our
strategic goals. Following market changes, an updated
business strategy was adopted and the existing product
portfolio was expanded to include services in the sphere of
heat sources, water management, service and maintenance.
Complications associated with the pandemic situation led to a
reduction in contacts, but even so, in 2020 we passed several
audits of the management system, which now meets the
normative requirements for quality, environmental protection,
work safety as well as welding process quality. No event in
terms of non-compliance with the requirements from
legislation or customers, caused by our company, were
reported in the course of 2020.
An important event was the acquisition of CHEMCOMEX by CE
Industries holding when the CE Industries became the majority
owner of CHEMCOMEX at the end of 2020.
In conclusion, I would like to thank our business partners for
their trust. Many thanks for expertise, professional skills and
everyday effort also unequivocally belong to our employees.
Mainly the trust of our customers and high quality employees
are the basis for the reinforcement of our market position as
well as obtaining of new jobs. For the upcoming period I wish a
lot of success to us all.

Ing. Vlastislav Staněk
generální ředitel a člen představenstva
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Ing. Vlastislav Staněk
CEO and member of the board of directors
Page 2

Výroční zpráva / Annual Report 2020

CHEMCOMEX, a.s.
Brněnská 327, Nové Město, Třebíč, PSČ 674 01
www.chemcomex.cz

Vlastnická struktura společností rodiny CHEMCOMEX

Owner structure of CHEMCOMEX

CHEMCOMEX, a.s.
Brněnská 327, Nové Město
671 01 Třebíč, Česká republika

CHEMCOMEX, a.s.
Brněnská 327, Nové Město
CZ-671 01 Třebíč, Czech Republic

Základní kapitál
Vlastnická struktura

Equity Capital
Owner

100 000 000 Kč
100 % SOLUTION CS a.s.

Oblasti podnikání:

Spheres of Enterprise:

Dodávky technologických systémů
Dodávky technologických zařízení a potrubí
Projekční činnost
Sanace ekologických zátěží
Geologický průzkum a vrtné práce
Tvorba software
Počet zaměstnanců:

100 000 000 CZK
100 % SOLUTION CS a.s.

171

Deliveries of technological systems
Technological equipment and pipeline
Designing
Ecological remedies
Geological survey
Software creation
No. of employees

171

CHEMCOMEX, s.r.o.
Hospodárska 53, 917 01 Trnava
Slovenská republika

CHEMCOMEX, s.r.o.
Hospodárska 53, 917 01 Trnava
Slovenská republika

Základní kapitál
Vlastnická struktura

Equity Capital
Owner

33 195 EUR
100 % CHEMCOMEX, a.s.

Oblasti podnikání

Spheres of Enterprise:

Obchodní činnost
Dodávky technologických zařízení a potrubí
Počet zaměstnanců

33 195 EUR
100 % CHEMCOMEX, a.s.

4

Trade
Technological equipment and pipeline
No. of employees

4

PHS statik, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 15
811 02 Bratislava - mestská časť Staré Město
Slovenská republika

PHS statik, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 15
811 02 Bratislava - mestská časť Staré Město
Slovenská republika

Základní kapitál
Vlastnická struktura

Equity Capital
Owner

6 639 EUR
33 % CHEMCOMEX, a.s.

Oblasti podnikání
Obchodní činnost
Inženýrské činnosti
Počet zaměstnanců
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6 639 EUR
33 % CHEMCOMEX, a.s.

Spheres of Enterprise:
Trade
Engineering
4

No. of employees

4
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Realizované zakázky

Accomplished jobs

Inženýrské práce a dodávky technologických systémů pro
energetický průmysl

Engineering jobs and supplies of technological systems for
Chemistry and Power industry

Významnější zakázky realizované v roce 2020:

Significant jobs executed in 2020:

• Montáž potrubních systémů sekundární části, 4. blok
Jaderné elektrárny Mochovce, Slovenské elektrárne, a.s.
• Project ECO plus PM 19 WWTP, dodávka potrubí a
instalace na místě, Mondi SCP, a.s.
• Generální oprava a rekonstrukce rychlouzávěrů a systému
chlazení turbogenerátoru TG2 Vodní elektrárny Gabčíkovo,
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
• Dodávka a montáž strojní části dodávky elektrokotle 20
MW pro Elektrárnu Mochove, stavba „IPR M10951
Elektrokotol EMO“, I&C Energo a.s.
• Solidifikace 75 tun radioaktivních kalů do geopolymerní
matrice v Elektrárně Dukovany, ČEZ a.s.
• Realizace seizmického zodolnění, objekt SO490/1-01
Strojovna 1.HVB Elektrárny Mochovce, Slovenské
elektrárne, a.s.
• Dodávka a montáž spojovacího potrubí na primárním
okruhu, 3. a 4. blok Jaderné elektrárny Mochovce, ŠKODA
JS, a.s.
• Dodávka cementační linky pro zpracování radioaktivních
odpadů v elektrárně Paks, MVM Paksi Atomerőmű
• Dodávky pro Jules Horowitz Reactor, Centrum výzkumu
Řež s.r.o.

• Assembly of piping systems on turbine island, 4rd unit of
Mochovce NPP, Slovenské elektrárne, a.s.
• Project ECO plus PM 19 WWTP, Pipe material delivery and
installation, Mondi SCP, a.s.
• General repair and reconstruction of quick-actuating gate
valve and cooling system of the TG2 turbogenerator of the
Gabčíkovo Hydroelectric Power Plant, VODOHOSPODÁRSKA
VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
• Delivery and assembly of the machine part of the supply of
the electric boiler 20 MW for the Mochove Power Plant,
construction „IPR M10951 Elektrokotol EMO“, I&C Energo
a.s.
• Solidification of 75 tons of radioactive sludge into a
geopolymer matrix at the Dukovany NPP, ČEZ a.s.
• Implementation of seismic strengthening, building SO 490/101 Unit 1. and 2 of Mochovce Power Plant, Slovenské
elektrárne, a.s.
• Delivery and assembly of internal connection piping on
nuclear island, 3rd and 4th unit of Mochovce NPP, ŠKODA JS,
a.s.
• Delivery of cementation unit for radioactive waste processing
in Paks NPP, MVM Paksi Atomerömü
• Deliveries for Jules Horowitz Reactor, Centrum výzkumu Řež
s.r.o.

Hydrogeologický průzkum, inženýrská geologie a sanace
• Město Benešov - Předběžný geotechnický průzkum - II/112
- severovýchodní obchvat Benešova, II. etapa
• Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR - Sjezdy do
vody na Vltavě, provedení inženýrskogeologického
průzkumu

Hydro-geological prospecting, engineering geology and
remediation
• City Benešov - Preliminary geological prospecting - II / 112 north-eastern bypass of Benešov, II. phase
• Czech Republic - Directorate of Waterways of the Czech
Republic - Descents into the water on the Vltava, geological
prospecting

Výzkum a vývoj
V roce 2020 probíhaly práce na několika projektech z oblasti
dekontaminace, sanačních technologií a vrtných prací. Na
tyto projekty byly získány dotace od Technologické agentury
České republiky a strukturálních fondů Ministerstva průmyslu
a obchodu.

Research and Development
In 2020, works on several projects in the field of
decontamination, remediation technologies and drilling were
successfully ongoing.
Funding for the above mentioned projects was received from
the Technological agency of the Czech republic and from
structural funds from Ministry of Industry and Commerce.
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Doplňující ekonomické údaje

Additional economic data

Po konci rozvahového dne nenastaly žádné skutečnosti, jež by
měly vliv na vlastní kapitál společnosti nebo strukturu
akcionářů či strukturu dceřiných společností.

After the end of the year 2020, there have been neither
changes in the Equity capital structure or the structure of
shareholders.

Přístup k životnímu prostředí a bezpečnosti práce

Environmental management systems and Occupational
health and safety management systems

Vedení společnosti prověřilo plnění závazků přijatých ve
vztahu k životnímu prostředí a bezpečnosti práce a plnění
legislativních povinností a dospělo k závěru, že v roce 2020
byly všechny povinnosti a závazky plněny.

The company management reviewed fulfilment of liabilities
accepted in relation to the environment and to the work
safety as well as those concerning meeting legislative
requirements and concluded that in the year 2020 all duties
and liabilities were met.

Výzkum a vývoj

Research and development

V roce 2020 společnost vynaložila na řešení projektů výzkumu
a vývoje celkem částku 18,09 milionů Kč.

In the year 2020, the company has devoted a total sum of
EUR 689 thousands for research and development.

Pořizování vlastních akcií

Own shares buy-out

V roce 2020 společnost nevykupovala ani jiným způsobem
nenabyla žádné vlastní akcie. Společnost má ovládající osobu.

In the year 2020, no own shares have been bought nor
received in any other way. There exists a person that can be
considered as a Controlling Person of the company as defined
by the Corporations Law.

Zahraniční organizační složka

Branch office abroad

Společnost má organizační složku ve Slovenské republice,
sídlící na adrese Hospodárska 53, 918 64 Trnava,
IČ 44509189

The company has a branch office in the Slovak Republic,
seated at Hospodárska 53, 918 64 Trnava, Reg. No. 44509189

Zahraniční dceřiné společnosti

Subsidiaries abroad

V roce 2020 společnost měla obchodní podíl v zahraniční
společnosti:

In the year 2020, the company had two foreign subsidiaries:

CHEMCOMEX, s.r.o.
Hospodárska 53
917 01 Trnava, Slovenská republika
IČ: 31 586 023

CHEMCOMEX, s.r.o.
Hospodárska 53
917 01 Trnava, Slovenská republika
IČ: 31 586 023

PHS statik, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 15
811 02 Bratislava - mestská časť Staré Město
Slovenská republika
IČ: 36 724 921

PHS statik, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 15
811 02 Bratislava - mestská časť Staré Město
Slovenská republika
IČ: 36 724 921

ID 606344
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Základní informace o ekonomice
Výkaz zisků a ztrát
[tisíce Kč]

Basic economic data

2020

2019

2018

Profit and Loss Account
[thousands CZK]

Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží

3.684
3.534

808
770

566 Sales of goods
425 Cost expended on goods sold

Obchodní marže
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a
služeb
Změna stavu zásob vlastní činnosti

150
545.820
545.820

38
592.702
592.702

20.896

-26.920

Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie

0
416.487
80.415

0
477.257
47.814

0 Own work capitalised
437.553 Purchased consumables and services
49.212 Consumed material and energy

Služby
Osobní náklady

332.538
114.435

429.443
120.240

388.341 Services
135.944 Staff costs

Mzdové náklady
Náklady na sociální zabezpečení a
zdravotní pojištění
Sociální náklady
Daně a poplatky

83.091
28.282

86.981
29.856

3.062
635

3.403
806

Odpisy dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
a materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Zůstatková cena prodaného
dlouhodobého majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného
dlouhodobého majetku
Zůstatková cena prodaného materiálu

6.911

9.282

44.114

1.196

43.918
196
19.241

1.195
1
1.136

19.241

330

0

806

141 Trade margin
632.443 Revenues
632.443 Sales of own products and services
1.047 Change in internally produced inventory

98.309 Payroll costs
33.682 Social security and health insurance costs
3.953 Social costs
636 Taxes and charges
12.896 Depreciations of tangible and intangible
assets
581 Sales of fixed assets and material
564 Sales of fixed assets
17 Sales of material
281 Net book value of sold fixed assets and
material
267 Net book value of sold fixed assets
0 Net book value of sold material

Změna stavu rezerv, OP v provozní
oblasti a komplexní náklady příštích
období
Ostatní provozní výnosy

4 514

- 1 140

21.078

26.762

13.447 Other operating income

Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření

52.564
3.744

16.670
23.031

7.662 Other operating expenses
46.475 Operating profit or loss (+/-)
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4.132 Reserves relating to operating activities
and complex deferred expenses
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2020

2019

2018

Výnosy z dlouhodobého finančního
majetku - podíly
Výnosy z podílů – ovládaná nebo
ovládající osoba
Ostatní výnosy z podílů
Náklady vynaložené na prodané podíly

0

0

0 Income from non-current financial assets
– equity investments
Income from equity investments –
controlled or controlling entity
Other income from equity investments
Costs of equity investments sold

Výnosy z ostatního dlouhodobého
finančního majetku
Náklady související s ostatním
dlouhodobým finančním majetkem
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy

0

0

0 Income from other non-current financial
assets
Costs of other non-current financial assets

33
5.418
17.604

0
5.788
3.016

Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření

12.114
105

10.288
-13.060

Daň z příjmu za běžnou činnost
Daň z příjmů splatná
Daň z příjmů odložená

2.734
2.497
237

4.326
4.326

Výsledek hospodaření po zdanění
Převod podílu na výsledku hospodaření
společníkům
Výsledek hospodaření za účetní období
Výsledek hospodaření před zdaněním

3.849

9.971

1.115
3.849

5.645
9.971

Čistý obrat

632.333

624.484

ID 606344

1 Interest income
4.090 Interest expenses
35.317 Other financial income
29.925 Other financial expenses
1.303 Financial profit or loss (+/-)
9.833 Income tax on current activities
9.833 Due income tax
Deferred income tax (+/-)
47.778 Profit or loss net of tax (+/-)
Transfer of share of profit or loss to
partners (+/-)
37.945 Profit or loss for the current period (+/-)
47.778 Profit or loss before tax (+/-)
682.354 Net turnover for the current period
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Rozvaha
[tisíce Kč]

2020

2019

Balance Sheet
[thousands CZK]

2018

Aktiva celkem

578.148

690.936

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
Dlouhodobý majetek

37.099

62.063

Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software

260

213

139

213

Ocenitelná práva
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný
majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek

121

34.686

59.697

68.358 Tangible fixed assets

Pozemky
Stavby

5.878
16.358

8.278
34.611

8.278 Land
36.404 Buildings

Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
hmotný majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek

11.455

15.821

191
804

191
796

23.060 Tangible movable assts and sets of
tangible movable assets
190 Other tangible fixed assets
426 Tangible fixed assets under construction

2.153

2.153

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

915

915

Podíly – podstatný vliv
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a
podíly
Zápůjčky a úvěry - podniky ve skupině
Jiný finanční majetek

1.238

1.238

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
finanční majetek

ID 606344

677.975 Total Assets
Receivables for subscribed capital
69.557 Fixed assets
283 Intangible fixed assets
Research and development results
283 Software
Other valuable rights
Other intangible fixed assets
Intangible fixed assets under construction
Prepayments for intangible fixed assets

Prepayments or tangible fixed assets
Valuation difference on acquired assets
915 Non-current financial assets
915 Equity investments – controlled or
controlling entity
Equity investments in associates
Other non-current securities and
investments
Loans and borrowings - associates
Other non-current securities and
investments
Prepayments for non-current financial
assets
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Rozvaha
[tisíce Kč]

2020

2019

2018

Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál

481.746
84.858
22.897

563.669
98.932
16.072

Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zboží

61.877

82.774

84

86

Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky

Balance Sheet
[thousands CZK]

542.386 Current assets
63.587 Inventories
7.648 Material
55.853 Work in progress and semifinished goods
Products
86 Goods
Prepayments for inventories
Long-term receivables

Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky – ovládaná nebo ovládající
osoba
Pohledávky - podstatný vliv
Pohledávky za společníky

Trade receivables
Receivables – controlled or controlling
entity
Receivables - associates
Receivables from partners

Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Odložená daňová pohledávka

Estimated receivables
Other receivables
Deferred tax asset

Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů

358.823
194.951

449.701
177.408

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající
osoba
Pohledávky – podstatný vliv
Pohledávky za společníky
Sociální zabezpečení a zdravotní
pojištění
Stát - daňové pohledávky

0

762

2.614

4.014

Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní

2.129

673

Jiné pohledávky
Peněžní prostředky

159.129
0

266.844
15.036

Peníze
Účty v bankách
Časové rozlišení

212
37.853
59.303

594
14.442
65.204

996 Cash on hand
27.092 Cash at bank
66.033 Other assets

Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období

6.249
52.837

7.267
57.394

9.031 Deferred expenses
56.673 Complex deferred expenses

Příjmy příštích období

217

543

ID 606344

450.711 Short-term receivables
192.020 Trade receivables
772 Receivables – controlled or controlling
entity
Receivables - associates
Receivables from partners
Social security and health insurance
contributions
3.107 State - tax receivables
4.635 Short-term prepayments
Estimated receivables
250 177 Other receivables
28.088 Cash

329 Accrued income
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Rozvaha
[tisíce Kč]

2020

2019

Balance Sheet
[thousands CZK]

2018

Pasiva celkem

578.148

690.936

677.975 Equity and Liabilities

Vlastní kapitál
Základní kapitál
Vlastní podíly

347.038
100.000

345.924
100.000

340. 279 Equity
100.000 Capital subscribed
Treasury shares and holdings (-)

1.792

1.792

338
1.454

338
1.454

Fondy ze zisku
Ostatní rezervní fondy

11.203
10.282

10.921
10.000

Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let
Nerozdělený zisk nebo ztráta minulých
let
Výsledek hospodaření běžného účetního
období
Cizí zdroje

921
232.928
232.928

921
227.566
227.566

1.115

5.645

230.163

342.814

Rezervy
Rezervy podle zvláštních právních
předpisů
Rezerva na důchody a podobné závazky
Rezerva na daň z příjmu

2.775

2.731

Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky

2.775
52.166

2.731
2.438

Závazky z obchodních vztahů
Závazky – ovládaná a ovládající osoba
Závazky – podstatný vliv

0

0

0

0

Změny základního kapitálu
Kapitálové fondy
Emisní ážio
Ostatní kap. Fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a
závazků
Oceňovací rozdíly z přecenění při
přeměně

921 Statutory and other fuds
189.621 Retained earnings
189.621 Accumulated profits or losses brought
forward (+/-)
37.945 Profit or loss for the current period
335.791 Liabilities
3.105 Reserves
Reserves under special legislation

3.105 Other reserves
2.357 Long-term payables
Trade Liabilities
0 Payables – controlled or controlling entity
0 Payables - associates
Payables - partners
Long-term prepayments received
Bonds issued

Závazky k úvěrovým institucím
Dohadné účty pasivní

46.245

Jiné závazky
Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky

4.380
1.541
175.213

1.134
1.304
337.645

Závazky z obchodních vztahů
Závazky – ovládaná a ovládající osoba

64.260

105.467

ID 606344

Share premium
338 Other capital funds
1.454 Gains or losses from the revaluation of
assets and liabilities (+/-)
Gains or losses from the revaluation upon
transformations of business corporations
(+/-)
10.921 Funds from profits
10.000 Other reserve funds

Reserve for pensions and similar liabilities
Income tax reserve

Závazky ke společníkům
Dlouhodobé přijaté zálohy
Vydané dluhopisy

Závazky – podstatný vliv
Závazky ke společníkům

Changes in capital subscribed
1.792 Capital funds

Payables to credit institutions
Guessed passive accounts
1.055 Other long-term payables
1.302 Deferred tax liability
330.329 Short-term payables
76.277 Trade payables
Payables – controlled or controlling entity
Payables - associates
Payables - partners
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Rozvaha
[tisíce Kč]
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a
zdravotního pojištění
Stát - daňové závazky a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy

2020

2019

5.639
3.229

5.482
3.229

8.027
7.089

6.538
9.636

Vydané dluhopisy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky

0
401

2.189
31.111

Krátkodobé bankovní úvěry
Krátkodobé finanční výpomoci

64.260
32.895

100.712
73.281

Časové rozlišení
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období

956
916
40

2.198
1.953
245

ID 606344

2018

Balance Sheet
[thousands CZK]

5.757 Payables to employees
3.523 Social security and health insurance
payables
9.290 State - tax payables
15.752 Short-term prepayments received
Bonds issued
425 Estimated payables
Other liabilities
101.775 Current bank loans
117.530 Short-term financial liabilities
1.905 Other liabilities
1.668 Accrued expenses
237 Deferred income
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Doplňující informace

Additional information

Přílohy

Appendixes

Příloha č.1 - Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Appendix n.1 - A report on relations between interconnected
Persons

Příloha č.2 - Účetní závěrka:

Appendix n.2 - Accountancy Closures

a)

Rozvaha

a) Balance sheet

b)

Výkaz zisku a ztráty

b) Profit and loss

c)

Přehled o změnách vlastního kapitálu

c) Statement of changes in equity

d)

Cash Flow

d) Cash flow

e)

Příloha k účetní závěrce

e) Notes to the financial statements

Příloha č.3 – Zpráva auditora

Appendix n.3 – Auditor ´s Report

Výrok auditora

Auditor’s Report

Účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný
a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti
CHEMCOMEX, a.s. k 31.12.2020 a nákladů, výnosů a výsledku
hospodaření za rok 2020 v souladu s účetními předpisy
platnými v České republice.

The Accountancy Closure depicts truly in all significant aspects
the assets, liabilities, and financial situation of CHEMCOMEX,
a.s. to the date 31st December 2020, as well as the costs,
revenues and the economic result in 2020 in accordance with
accountancy regulations valid in the Czech Republic.

Ověření účetní uzávěrky provedl:

The auditing was made by:

Verifikace SUED a.s.
Sukova třída 1556, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Česká republika

Verifikace SUED a.s.
Sukova třída 1556, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Czech Republic

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2660

registered in the Commercial Register at the Regional Court in
Hradec Králové, Section B, Insert 2660

IČ: 27528022

IČ: 27528022

Odpovědný auditor: Ing. Ivana Hubáčková

Responsible auditor: Ing. Ivana Hubáčková

Společnost je zapsaná jako auditorská společnost v seznamu
auditorů u Komory auditorů České republiky, oprávnění č.
571

ID 606344

The company is registered as an audit company in the list of
auditors at the Chamber of Auditors of the Czech Republic,
authorization No. 571
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