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Informačná povinnosť – 
Ročná správa z r. 2007 
 
 
  Vývoj spoločnosti pokračoval v intenciách podnikateľského zámeru. Podarilo sa naplniť 
výrobný program aj v II. polroku konkrétnymi obchodnými dohodami, čo bolo zárukou naplnenia 
podnikateľského zámeru. Určitým problémom bolo odstraňovanie škôd (254 204,75 Sk), spôsobených 
násilným vniknutím neznámym páchateľom do administratívnej budovy                   v I. štvrťroku. 
 
- V intenciách programu realizovali sa aj vlastné investície : 
Nový softvér     231.991,- Sk 
Obnova vozového parku  719.801,- Sk 
Obnova fasády – výmenou okien        1,523.902,- Sk  
Zmena dispozičného riešenia 
prenajatých priestorov     62.457,- Sk 
Elektronické zabezpeč. zariad. budovy   62.975,- Sk 
Turniket vo vstupe do budovy  196.790,- Sk 
Doplnenie počítačovej siete  
a vybavenosti      93.398,- Sk 
 
Za spôsobené škody poisťovňa uhradila   75.018,- Sk. 

 
- K nadobúdaniu vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií nedošlo. 
 
- Spoločnosť nemá organizačnú zložku ani doma ani v zahraničí. 
 
2.) Z hľadiska posudzovania aktív, pasív a finančnej situácie rizikovým faktorom ostávajú 
pohľadávky po lehote splatnosti. Všetky prípady sú však právne ošetrené, nie sú ale vždy 
vymožiteľné. Napriek tomu spoločnosť očakávala stabilnú finančnú situáciu a ziskové hospodárenie. 
 
3.) Záväzným riadiacim dokumentom sú schválené stanovy, ktoré vymedzujú práva a povinnosti.  
Predstavenstvo spoločnosti pracuje v stabilnom zložení : 
Ing. Kurt Kristel – predseda  
Ing. František Melkus – podpredseda 
Ing. Alexander Koštenský – člen 
Doc. Ing. Oldřich Skyba CSc. – člen 
Ing. Andrej Križanský – člen. 
 
4.) Základné imanie spoločnosti sa nezmenilo a činí 19 754 tis. Sk 
Cennými papiermi sú akcie 
Celkový počet : 19 754 ks 
Forma  : na doručiteľa 
Podoba  : zaknihované 
Menovitá hodnota: 1.000,- Sk 
Akcie sú prijaté na domáci trh Burzy cenných papierov a sú voľne obchodovateľné. Práva spojené 
s týmito akciami sú dané stanovami akciovej spoločnosti.  
Hlasovacie práva nie sú obmedzené. 
Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolávanie členov štatutárnych orgánov sú v právomoci valného 
zhromaždenia. 
Medzi spoločnosťou a členmi štatutárnych orgánov sú uzatvorené mandátne zmluvy. 
§ 35 ods. 9 - Okrem už spomínaného násilného vniknutia do administratívnej budovy 
   (škoda za 254.204,75 Sk) nedošlo k žiadnym odchýlkam ani zmenám  
   v obchodných vzťahoch, ktoré by ovplyvnili účtovnú závierku. 
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