PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE

regulovaná informácia

emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
v zmysle zákona o burze cenných papierov

Časť 1.- Identifikácia emitenta
Informačná povinnosť za rok:

2010

IČO:

31321780

Informačná povinnosť za obdobie: I. polrok 2010
Účtovné obdobie:

od: 01.01.2010

do: 30.06.2010

Právna forma

Akciová spoločnosť

Obchodné meno / názov:

POTRAVINOPROJEKT, a.s.

Sídlo:
ulica, číslo
PSČ
Obec

Polianky 5
841 01
Bratislava

Kontaktná osoba:

Ing. František Melkus

Tel.:

smerové číslo

02

číslo:

64367421

Fax:

smerové číslo

02

číslo:

64533531

E-mail:

ppb@ppba.sk

WWW stránka

www.ppba.sk

Dátum vzniku:

01.05.1992

Základné imanie (v EUR):

655712,675926 €

Fond národného majetku SR
Zakladateľ:

Oznámenie spôsobu zverejnenia
predbežného vyhlásenia
§
47 ods. 4 zákona o burze

Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov
dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného
informačného systému, v ktorej bolo predbežné

Nový čas ,

Dátum zverejnenia

19.6.2010

Čas zverejnenia

www.ppba.sk

§ 47 ods. 8 zákona o burze

Ustanovenie § 36 zákona o burze ukladá emitentovi akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu povinnosť zverejniť počas prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia prvé
predbežné vyhlásenie svojho riadiaceho orgánu a predbežné vyhlásenie svojho riadiaceho orgánu počas druhých šiestich mesiacov účtovného obdobia. Toto predbežné vyhlásenie
emitent vydá najskôr po uplynutí lehoty desiatich týždňov od začiatku príslušného šesťmesačného obdobia a najneskôr v lehote šiestich týždňov pred skončením
príslušného šesťmesačného obdobia.
Predmet podnikania:

1.Prípravné práce pre stavbu; 2. Inžinierska činnosť v investičnej výstavbe; 3. Nákup a predaj technologických celkov a zariadení vrátane
náhradných dielov; 4. Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja (obchodovať s tovarom na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie je možné len s
tým povolením); 5. Projektová činnosť v investičnej výstavbe.

Časť 2. § 36 ods. 1 písm.a) zákona o burze
Podnikateľský zámer uvažoval s možnými komplikáciami v naplnení plánu práce ako dopadu nižšieho dopytu zo strany zákazníkov, čo sa aj
potvrdilo. Manažment sústredil výrobu na rozpracované zákazky z minulého roku na ich urýchlené dokončenie a vynaložil maximálnu snahu na
doplnenie programu. Nateraz už je prvý polrok naplnený. O druhom polroku sa bude rozhodovať v najbližších dňoch. Napriek uvedenému
problému, ktorý vyplýva z nestostatku zdrojov u našich partnerov, manažment je presvedčený že zabezpečí ziskové hospodárenie a že všetky
možné negatívne prekážky dokáže zvládnuť. Mimoriadné udalosti s dopadom na finančnú situáciu emitenta a ním ovládaných osôb nenastali.
a) vysvetlenie hlavných udalostí a
obchodov, ku ktorým došlo počas
príslušného obdobia, a ich dopad
na finančnú situáciu emitenta a ním
ovládaných osôb

Časť 3. § 36 ods. 1 písm. b) zákona o burze
Finančná situácia v spoločnosti je nateraz stabilizovaná, aj keď nedošlo k podstatnému zníženiu pohľadávok. Sú nimi prevažne neukončené
spory, ktoré sú právne ošetrené. Bankový úver v sledovanom období spoločnosť neprijala, mimoriadne udalosti nenastali.

b) všeobecný opis finančnej
situácie a výsledkov hospodárenia
emitenta a ním ovládaných osôb v
príslušnom období

Výkaz ziskov a strát a súvaha podľa SAS
Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí
zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných
štandardov.
Emitent môže vypísať iba významné položky
alebo
Výkaz ziskov a strát a súvaha podľa IAS/IFRS
UPOZORNENIE
Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka
okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o

Emitent zostavuje len k polročnej a ročnej účt.závierke
Súvaha-aktíva
Súvaha-pasíva
Výkaz ziskov a strát

Príloha č. 1 (P1Súvaha-aktíva)
Príloha č.2 (P2Súvaha-pasíva)
Príloha č. 3 (P3Výkaz ziskov a strát)

Súvaha podľa IAS/IFRS

Príloha č. 4 (P4Súvaha podľa IAS)

Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS

Príloha č. 5 (P5Výkaz ZaS podľa IAS)

Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát a súvaha podľa IAS/IFRS
Súvaha podľa IAS/IFRS
Emitent môže vypísať iba významné položky
Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS

nie
Príloha č. 6 (P6Súvaha podľa IAS)
Príloha č. 7 (P7Výkaz ZaS podľa IAS)

Vyhlasujeme, že podľa našich znalostí a vedomostí poskytuje predbežné vyhlásenie za I. polrok 2010 vypracované v súlade s osobitnými predpismi pravdivý obraz hospodárskej
a finančnej situácie emitenta podľa požiadaviek § 34 ods. 3 písm. C zák. č. 209/2007 Z.z.

Ing. František MELKUS
člen predstavenstva

Ing. Alexander KOŠTENSKÝ
podpredseda predstavenstva

