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

Informačná povinnosť za obdobie:

01.01.2010

Účtovné obdobie:

IČO:

od: 01.01.2010

31321780

do: 30.09.2010

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

Zakladateľ:

Základné imanie (v EUR):

655712,675926 €

Fond národného majetku SR

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
vyhlásenie zverejnené

www.ppba.sk

Dátum zverejnenia

20.11.2010

Čas zverejnenia

a Nový čas

§ 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
Manažmentu sa rokovaním s obchodnými partnermi podarilo naplniť výrobný program na druhý polrok, a tým vytvoriť podmienky pre splnenie
podnikateľského zámeru. Oproti prvému polroku, keď bolo zjednaných 10 zákaziek a nedokončené práce z minulého roku podľa inventúrneho
súpisu k 31.12.2009, bolo získaných ďalších 37 väčších i menších zákaziek, čím sa plán práce naplnil. Mimoriadne udalosti s dopadom na
finančnú situáciu emitenta nenastali. Tá bola počas celého obdobia stabilizovaná. Spoločnosť nečerpala bankový úver a svoju činnosť financuje
z vlastných zdrojov.
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
V príslušnom období od 01.01.2010 do 31.12.2010 spoločnosť očakáva nasledovné výsledky hospodárenia

podnikateľský
zámer

Tržby spolu :
b) všeobecný opis finančnej
situácie a výsledkov hospodárenia
emitenta a ním ovládaných osôb v z hlavnej činnosti
zo služieb
príslušnom období
Tvorba zisku k rozdeleniu

1–9

k 31.12.10

300 000 €

264 700 €

300 000 €

150 000 €
150 000 €

121 300 €
143 400 €

150 000 €
150 000 €

6 000 €

-28 400 €

6 000 €

Vykázané účtovné výsledky k 31.9.2010 overené priebežným auditom a schválené gremiálnou radou sú zárukou, že podnikateľský
zámer bude splnený. Spoločnosť k 31.12.2010 očakáva že podnikateľský zámer 300.000,-€ bude naplnený. Postupným nábehom
fakturácie je predpoklad aj k splneniu tvorby zisku k rozdeleniu v súlade so zámerom. Súvahu a výkaz ziskov a strát spoločnosť
zostavuje len 30.6.2010 a 31.12.2010..

Výkaz ziskov a strát a súvaha podľa SAS
Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí Súvaha-aktíva
zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných Súvaha-pasíva
Výkaz ziskov a strát
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 Súvaha podľa IAS/IFRS
účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o účtovníctve, ktorá
v účtovnom období emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá nespĺňa podmienky
podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, zostavuje individuálnu
účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS
ak sa tak rozhodne.
Emitent môže
vypísať iba významné položky
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

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

Príloha č. 4 (P4Súvaha podľa IAS)

Príloha č. 5 (P5Výkaz ZaS podľa IAS)

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

Časť 4. Vyhlásenie riadiaceho orgánu a.s.
Vyhlasujeme, že podľa našich znalostí a vedomostí predbežné vyhlásenie za II. polrok vypracované v súlade s osobitnými predpismi poskytuje pravdivý obraz

hospodárskej a finančnej situácie emitenta podľa požiadaviek § 34 ods. 3 písm. 6 zák. č. 2009/2007 Z.z.

Ing. František M E L K U S
člen predstavenstva

Bratislava, 09.11.2010

Ing. Alexander KOŠTENSKÝ
podpredseda predstavenstva

