POTRAVINOPROJEKT, a. s.

POLROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA
EMITENTA CENNÝCH PAPIEROV
za obdobie od 01.01. – 30.06.2011
(regulované informácie)

regulovaná informácia

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

Časť 1.- Identifikácia emitenta
Informačná povinnosť za polrok:

I.polrok 2011

Účtovné obdobie:

31321780

IČO:
od: 01.01.2011

do: 30.06.2011

Právna forma

Akciová spoločnosť

Obchodné meno / názov:

POTRAVINOPROJEKT a.s.

Sídlo:
ulica, číslo
PSČ
Obec

Polianky č. 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

ppba.sk

Dátum vzniku:

01.05.1992

Zakladateľ:

Základné imanie (v Sk):

Fond národného majetku SR

Oznámenie spôsobu zverejnenia
polročnej finančnej správy
§ 47 ods. 4 zákona o burze

Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov
dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného
informačného systému, v ktorej bola polročná finančná
správa zverejnená

www.ppba.sk
dennik Pravda

Dátum zverejnenia

12.8.2011

Čas zverejnenia

Predmet podnikania:

655712,675926€

§ 47 ods. 8 zákona o burze

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 (obchodovanie s tovarom na ktorý sa vyžaduje
osobitné povolenie je možné len s tým povolením).
5. Projektová činnosť v investičnej výstavbe

Časť 2. Účtovná závierka
Účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy) , alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy)
Účtovná závierka-základné údaje
Priebežná skrátená účtovná závierka 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.
Poznámky
V § 35 ods. 5, 6, 7 zákona o burze je ustanovený minimálny
CASH-FLOW-Priama metóda
obsah skrátenej priebežnej účtovnej závierky
CASH-FLOW-Nepriama metóda
alebo
Priebežná skrátená účtovná závierka podľa IAS/IFRS
Účtovná závierka-základné údaje
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

Účtovná závierka podľa SAS
Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)
Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)
Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)
Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)
Príloha č. 5 (P5Poznámky)
Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)

Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)
Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS/IFRS)

Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)

ak sa tak rozhodne.

V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne
zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS

Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS/IFRS)

Poznámky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS/IFRS)

(§ 35 ods. 11 zákona o burze) Ak polročná finančná správa nebola overená alebo preverená audítorom, emitent uvedie o tejto skutočnosti vo svojej správe vyhlásenie !

Polročná finančná správa bola overená, alebo preverená audítorom (u polročnej správy nie je povinnosť) (áno/nie)

nie

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:
Účtovná závierka bude overená až ku koncu roka 2011

Dátum auditu:
§ 35 ods. 3 zákona o burze
1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)
Priebežná skrátená konsolidovaná účtovná závierka podľa
IAS/IFRS

nie

Súvaha podľa IAS/IFRS

Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS/IFRS)

Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS
Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS
Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS
Poznámky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)
Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)
Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS/IFRS)
Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS/IFRS)

Časť 3. Priebežná správa
Podľa § 35 ods. 2 písm. a) polročná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve")
§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:
a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme
vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné
prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke,
Vývoj spoločnosti pokračoval v intenciách podnikateľského zámeru, ktorý schválilo valné zhromaždenie. Okrem prác na zákazkách ktoré prešli z minulého roku ako rozpracované podarilo sa obchodnými jednaniami
získať 20 nových zákaziek na ktoré boli uzatvorené hospodárske zmluvy. Pravdou je, že objem takto získaných prác ešte nanaplňuje celoročnú kapacitu a záleží na manažmente, aby v II. polroku získal ďalšie
zákazky. Záväzky voči zákazníkom boli splnené v dohodnutých termínoch. Výnosy z vlastnej výroby dosiahli 195 853,-€, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím viac o 20,864 €. Výsledkom hospodárskej
činnosti je zatiaľ strata 26 501,-€, ktorá sa bude postupne eliminovať. Na konci roka manažment očakáva ziskové hospodárenie. Najvyššou nákladovou položkou sú osobné náklady 145 022,-€ čo je zrovnateľné s
minulým obdobím menej o 7 127,-€. Vlastné imanie spoločnosti tvorí základné imanie a kapitálové fondy, dosiahlo hodnotu 719 819,-€. Bankový úver v sledovanom účtovnom období nebol prijatý. Rozhodujúcou
činnosťou ktorá sa podieľala na hospodárení spoločnosti sú projektové práce. Určitým rizikom sú naďalej pohľadávky po lehote splatnosti, napriek tomu že sú právne ošetrené. K 30. júnu 2011 pracovalo v
spoločnosti 17 zamestnancov. Spoločnosť kladie dôraz na bezpečnosť a sociálny program zamestnancov.Celkové hospodárenie detailnejšie vykazuje priebežná účtovná závierka k 30.06.2011, ktorá je prílohou.

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa
V období od 30. júna 2011do dňa spracovania správy nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky
Akciová spoločnosť očakáva kladné hospodárenie. a to aj napriek tomu, že zatiaľ je v strate a nemá celkom vykrytú kapacitu na druhý polrok. Očakáva nábeh nových zákazok pre odberateľov, ktorými zabezpečí
plynulý priebeh a tým aj predpoklad, že nedôjde k zhoršeniu hospodárenia.

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Spoločnosť nemala v I. polroku 2011 žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

e) nadobúdaní vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o
účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)
V sledovanom období spoločnosť nenadobudla žiadne akcie, dočasné listy ani obchodné podiely.

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty
Vykázaná strata v hospodárení za r. 2010 v čiastke 33 526,-€ bola v súlade so stanovami spoločnosti eliminovaná z rezervného fondu.

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov
k týmto údajom môžu byť zahrnuté aj údaje podľa § 35 ods. 9 zákona o burze
Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, a ich dopad na priebežnú účtovnú závierku v
skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia. Ak ide o emitentov akcií, zahŕňa priebežná správa aj významné
obchody so spriaznenými osobami, a to
a) obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v tomto období
Všetky obchody boli vykonávané plynule podľa dohôd a obchodných zmlúv.

b) akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť emitenta počas
prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia
Zmeny, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť emitenta sa neudiali.

Podľa § 35 ods. 10) zákona o burze ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými osobami.
Potravinoprojekt a.s. nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku.

h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí
Potravinoprojekt a.s. nemá obchodnú zložku v zahraničí.

§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve
Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu ( zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie o:

a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie
deriváty
Spoločnosť neuplatňuje žiadne deriváty na uplatňovanie rizík.

b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Spoločnosť potvrdzuje objednávky a uzatvára zmluvy na dodávky svojej výroby. Riadi finančné riziko, finančné toky a sleduje parametre likvidity a.s.

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť výročnej správy
vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje
a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný
Potravinoprojekt a.s., nemá vypracovaný kódex o správe a riadení spoločnosti. Rozhodujúcou normou v riadení sú stanovy akciovej spoločnosti a organizačný poriadok, ktoré korešpondujú s
príncípmi zjednoteného kódexu správy a riadenia a doporučení BCP v Bratislave.

b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené
Základné informácie o správe a metódach riadenia sú obsiahnuté v stanovách spoločnosti, organizačnom poriadku a v súbore riadiacich aktov, ktoré sú verejne prístupné na sekretariáte
spoločnosti a sú s nimi oboznámení zamestnanci spoločnosti. Posledná novela stanov bola schválená valným zhromaždením dňa 14.05.2010. Novela organizačného poriadku bola schválená
31.12.2004.

c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody týchto
odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla
Kódex riadenia v plnom rozsahu nahradzujú a plnia funkciu systému správy a riadenia spoločnosti základné organizačné normy a.s. stanovy akciovej spoločnosti, organizačný poriadok a ďalšie
normy a smernice vyplývajúce zo zákonov a obecne platných noriem ako napr. sociálna dohoda, smernica pre hmotnú zainteresovanosť, smernica pre registratúru a registratúrny poriadok a ďalš
aj jednorázové pokyny, ktoré podľa potreby vydáva riaditeľ spoločnosti.

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík
Najvyšším kontrolným orgánom je dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a ním uskutočňovanej podnikateľskej činnosti. Závery z kontrolnej činnosti predkladá valném
zhromaždeniu. Dozornú radu volí a odvoláva valné zhromaždenie. Má troch členov z ktorých jedného volia zamestnanci. Funkčné obdobie je štvorročné. Za vnútornú kontrolu zodpovedá
podpredseda predstavenstva, ktorý predkladá správu dozornej rade.

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania
Základné imanie spoločnosti tvorí 19 754 akcií na doručiteľa v podobe zaknihovaného cenného papiera, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 33,193919€. S akciou je možné podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov a stanov spojené právo akcionára na riadení spoločnosti, na jej zisku a na jej likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti. Akcia na doručiteľa je voľne prevoditeľná. S akciou na doručiteľa je
spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený, alebo pozastavený len na základe zákona. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom,
požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom
menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Viď príloha č. 12.

f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, má päť členov v zložení :
Ing. Kurt Kristel - predseda
predstavenstva, Ing. Alexander Koštenský - podpredseda predstavenstva, Ing. Andrej Križanský - člen predstavenstva, Ing. František Melkus - člen predstavenstva, Doc. Ing. Oldřich Skyba CSc. - člen
predstavenstva
Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a je oprávnené konať v mene spoločnosti vo
všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia
predstavenstva. Predstavenstvo sa za svoju činnosť zodpovedá dozornej rade a valnému zhromaždeniu. Základné zásady činnosti a vzťahy k ostatným orgánom a.s. vymedzujú stanovy spoločnosti. Predstavenstvo
nemá výbory. Viď príloha č. 12. V prvom polroku 2011 malo predstavenstvo jedno spoločné zasadnutie s dozornou radou, kde bola vykonaná kontrola plnenia úloh a odsúhlasená príprava valného zhromaždenia.

g) informácie podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o
a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho
priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní
b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov
ISIN
Vydané cenné papiere, ktoré tvoria
CS 0009000559
základné imanie vrátane údajov o
cenných papieroch, ktoré neboli prijaté
na obchodovanie na regulovanom trhu
v žiadnom členskom štáte alebo štáte
Európskeho hospodárskeho priestoru,
okrem dlhopisov (uviesť všetky v
súčasnosti vydané cenné papiere. V §
2 ods. 2 zákona o cenných papieroch
sú ustanovené všetky druhy cenných
papierov)

% na ZI
100%

akcia

Druh

Forma
na doručiteľa

Prijaté/neprijaté na
obchodovanie
Prijaté

Obmedzená prevoditeľnosť
(popis)
Neobmedzená

Vydané dlhopisy (áno/ v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky
dlhopisy sú splatené uviesť nie)
ISIN
Druh
Forma
Podoba
Počet
Men. hodnota
Opis práv
Dátum začiatku vydávania
Termín splatnosti menovitej
hodnoty
Spôsob určenia výnosu
Termíny výplaty
Možnosť predčasného splatenia
Záruka za splatnosť
Záruky prevzali:
IČO
Obchodné meno
Sídlo
Pri vymeniteľných dlhopisoch,
postup pri ich výmene za akcie

nie

Podoba
zaknihovaná

Počet
19754

Menovitá hodnota
33,193919 €

Opis práv

c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa)
(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)
Kvalifikovanú účasť (aspoň 10%) na základnom imaní Potravinoprojektu a.s.vlastnia :
& SLOVAKIA bez priamej účasti na riadení a tri fyzické osoby s priamou účasťou na riadení.

Jedna právnická osoba - SYSTÉM

d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv
Majitelia cenných papierov nemajú osobitné práva kontroly.

e) spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami nie sú uplatňované priamo zamestnancami
Spoločnosť nevydala zamestnanecké akcie.

f) obmedzeniach hlasovacích práv
Obmedzenia hlasovacích práv neexistujú.

g) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv
Spoločnosti nie sú známe dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti a hlasovacích práv.

h) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov
Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie je štvorročné. Opakované zvolenie je možné. Stanovy spoločnosti schvaluje valné zhromaždenie na základe návrhu
predstavenstva.

i) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií
Predstavenstvo ako štatutárny orgán má kompetencie vyhradené Obchodným zákonníkom a stanovami. Zvláštne právomoci rozhodnúť o vydaní alebo spätnom odkúpení akcii nemá.

j) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných
pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je
povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi
Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd, opísaných v tomto bode.

k) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný
pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo
pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie
Spoločnosť neuzavrela dohody s vyššie uvedeným obsahom.
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k 30. júnu 2011

Účtovná závierka
k 30. júnu 2011

Potravinoprojekt, a.s. Polianky 5, 841 01 Bratislava

A.

Účtovná závierka
k 30. júnu 2011

INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE
1.

Obchodné meno a sídlo spoločnosti
Potravinoprojekt, a.s.
Polianky 5
841 01 Bratislava
Akciová spoločnosť Potravinoprojekt (ďalej len Spoločnosť), bola založená
01. mája 1992 a do obchodného registra bola zapísaná 01. mája 1992 (Obchodný
register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel SA, vložka č. 365/B.

2.

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú :
- projektová činnosť v investičnej výstavbe
- prípravné práce pre stavbu
- inžinierske činnosti

3.

Priemerný počet zamestnancov
Priemerný počet zamestnancov Spoločnosti v roku 2011 bol 18, z toho 3 vedúci
zamestnanci (v roku 2010 bol 18, z toho 3 vedúci zamestnanci).

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 30. júnu 2011 je zostavená ako priebežná účtovná
závierka podľa § 17 ods. 5 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za
účtovné obdobie od 01. januára 2011 do 30. júna 2011.

6.

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2010, za predchádzajúce účtovné
obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 27. mája 2011.

7.

Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2010 spolu s výročnou správou
a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2010 bola uložená
do zbierky listín obchodného registra 01.06.2011. Súvaha a výkaz ziskov a strát za
predchádzajúce účtovné obdobie boli zverejnené v Obchodnom vestníku
29.04.2011.
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Schválenie audítora
Valné zhromaždenie dňa 27.05.2011 schválilo AUDIT Partner s.r.o. ako audítora
na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 01. januára 2011
do 31. decembra 2011.

B.

C.

INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Ing. Kurt Kristel
Ing. František Melkus
Ing. Alexander Koštenský
Ing. Andrej Križanský
Ing. Oldřich Skyba

- predseda
- člen
- podpredseda
- člen
- člen

Dozorná rada :
Ing. Ľudmila Graizelyová
Ing. Pavol Ďurišin
Ing. Miloš Janíček

- predseda
- člen
- člen

INFORMÁCIE O AKCIONÁROCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Štruktúra akcionárov Spoločnosti bola takáto :
Podiel na ZI
EUR

S&T Slovakia
IPSZP
Agrokons a.s.
Themos Praha
Fyzické osoby
Spolu:

%
125 075
33
33
100
530 472
655 713

19,07
0,005
0,005
0,02
80,9
100

Hlasovacie práva
%
19,07
0,005
0,005
0,02
80,9
100
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D.

INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a)

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne
aplikované :
-

(b)

Ocenenia majetku a záväzkov v cudzej mene, sa používa referenčný výmenný kurz
Európskej centrálnej banky kurz Národnej banky Slovenska sa použije len pre tú
cudziu menu, pre ktorú Európska centrálna banka nevyhlasuje kurz.

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu
obstarávania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu). Súčasťou obstarávacej ceny
od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré
vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.
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.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby
jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do užívania. Drobný dlhodobý nehmotný
majetok, ktorého obstarávacia cena je 1660 EUR, od 1. marca 2009 2400 EUR a nižšia sa
odpisuje ako je uvedené v priloženej tabuľke :
Predpokladaná
doba užívania
Softvér
Drobný dlhodobý
nehmotný majetok

4

Metóda
odpisovania
lineárna

rôzna

Ročná odpisová
sadzba %
25
33,3

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby
jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvý
dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný
dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 996 EUR. Od 01. marca 1700
EUR a nižšia, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok v hodnote nad 100 EUR sa
evidujú na osobitnom analytickom účte. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba
používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke :
Predpokladaná
doba užívania
Stavby
Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý
nehmotný majetok

50
4
2–4

Metóda
odpisovania

Ročná odpisová
sadzba %

lineárna

2
12-25
25-50
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(c)

Cenné papiere
Cenné papiere sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

(d)

Zásoby
Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (prepravu, poistné,
a pod.). Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacími cenami.
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.

(e)

Zákazková výroba
Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky.

(f)

Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje
o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

(g)

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

(h)

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.

(i)

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.

(j)

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.

(k)

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.
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(l)

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.

(m)

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 sa prepočítajú na menu euro referenčným
výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro už neprepočítavajú.

(n)

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.

E.

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1.

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od
01.januára 2010 do 31. decembra 2010 a za porovnateľné obdobie od 01. januára 2009 do
31. decembra 2009.
Spoločnosť v tomto roku aktualizovala antivírový program NOD v čiastke 504 €.
Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou
pohromou až do výšky 1 976 698 € (rok 2010 1 976 698 €).
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Prehľad o pohybe dlhodobého majetku
Pohyb obstarávacích cien
Obstarávacia
cena
01.01.2011

Software
Ostatný DNM
Pozemky
Stavby
Samostat. hnut. veci
Pestovateľ.celky porastov
Dlhodobý finanč.majetok
Spolu

2 277
16 409
76 927
723 645
202 717
1 061
1 024 044

Prírastky

Úbytky

Obstarávacia
cena
k 30.06.2011

2 277
16 913
76 927
723 645
202 717
1 061
0
1 023 540

504

504

2.

Dlhodobý finančný majetok
CDCP nám doručil výpis, kde bol vykázaný pohyb – 314 CP a nový zostatok 0.
Uplatňujeme právo akcionára v zmysle § 189 zákona č. 513/191 a listom zo dňa
10.01.2011 žiadame a.s. AGROZDRAV o zaslanie zápisníc z valného zhromaždenia
o zrušení našich akcií na účte č. 970200358149 vedeného v CDCP.

3.

Zásoby
Údaje o zákazkovej výrobe
Výnosy zo zákazky sa účtujú v závislosti od stupňa dokončenia danej zákazky (metóda
percenta dokončenia)
EUR
Výnosy zo zákazkovej výroby v bežnom účtov. období
22 581
Celková suma vynaložených nákladov k 30.06.2011
20 323
Suma prijatých preddavkov
0
Suma zadržiavanej platby
0

4.

Pohľadávky
Všetky pohľadávky sú právne ošetrené, vymáhané a vymáhateľné. Stav pohľadávok po
lehote splatnosti je spôsobený najmä zdĺhavým súdnym konaním, najmä dlhotrvajúci spor
s ČSOB.
Stav opravnej položky v priebehu účtovného obdobia
Stav k 31.12.2009

Tvorba

Zníženie

Pohľadávky
z obchodného styku
40 980
Dobrá Niva – výťažok z konkurzu
Veková štruktúra pohľadávok
Pohľadávky v lehote splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Spolu :

1 560

Stav k 31.12.2010

30 098

30.06.2010
20 981
88 875

30.06.2011
33 838
56 605

109 856

90 443
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5.

Finančné účty
Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách. Účtami v bankách
môže Spoločnosť voľne disponovať, okrem termínovaného vkladu vo výške 60 000 EUR,
ktorým bude môcť disponovať až po 13. októbra 2013.

6.

Časové rozlíšenie
Ide o tieto položky :
Náklady budúcich období
- poistenie automobilov havarijné + zákonné
Výnosy budúcich období
- Poddodávky prijaté vopred

30.06.2010
EUR

30.06.2011
EUR

364

334

0

-95

7.

Odložená daňová pohľadávka
Spoločnosť nepredpokladá daňovú stratu v nasledujúcich rokoch, preto v zmysle
zákona 595/1993 Zb.z. bola vytvorená odložená daňová pohľadávka na stratu vzniknutú
v roku 2010 v čiastke 6 839 €.

G.

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1.

Vlastné imanie
k 30.06.2010
Základné imanie celkom
655 713
Počet akcií
19 754
Nominálna hodnota 1 akcie
33,19
Hodnota upísaného vlastného imania
655 713
Hodnota splateného základného imania
655 713
Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti M

2.

Tvorba a čerpanie zákonných rezerv a ostatných rezerv
Stav k 1.1.2011
Tvorba Použitie
Mzdy na dovolenku
821
821
Nevyfakturované dodávky
1 155
3 200
1 155
Zákonné a ostatné rezervy
spolu :
1 976

k 30.06.2011
655 713
19 754
33,19
655 713
655 713

Stav k 30.06.2011
0
4 355
4 355

Rezervy na nevyfakturované dodávky majetku sa nevykazujú s vplyvom na výsledok
hospodárenia.

8

Potravinoprojekt, a.s. Polianky 5, 841 01 Bratislava

3.

Účtovná závierka
k 30. júnu 2011

Záväzky
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti do 1 roka
Spolu krátkodobé záväzky

k 30.06.2010
0

k 30.06.2011
0

1 590 654

1 545 788

1 590 654

1 545 788

Záväzky vo výške 1 520 285 EUR sú kryté záložným právom, založený je pozemok
a budova vlastníka spoločnosti.
Záväzky so zostatkovou
dobou splatnosti 1 až 5 rokov

4.

Záväzky zo SF
Odložený daňový záväzok

k 30.06.2010
6 692
33 475

k 30.06.2011
5 731
30 657

Spolu dlhodobé záväzky

40 167

36 388

Sociálny fond
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené
v nasledujúcom prehľade :
2010
2011
EUR
EUR
Stav k 1. januáru
5 209
5 506
Tvorba na ťarchu nákladov
555
532
Tvorba zo zisku
2 153
0
Čerpanie
-1 225
- 307
Stav k 31. decembru
6 692
5 731
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 a iné potreby zamestnancov.
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H.

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1.

Tržby za vlastné výkony a tovar
Projektová činnosť
2010
2011
EUR
EUR

2.

Služby prenájom
2010
2011
EUR
EUR

Slovenská republika
Česká republika

50 695
12 732

102 776
0

95 664

94 323

Spolu :

63 427

102 776

95 664

94 323

stav k
30.06.2010
EUR
46.750

30.06.2011
EUR
21 020

Zmena stavu
2010
2011
EUR
EUR
15 770
-1 561

Zmena stavu zásob

Nedokončená výroba

3.

Účtovná závierka
k 30. júnu 2011

Významné položky prevádzkových výnosov
2010

4.

Výnos z exekúcií
Spolu:

0

Kurzové zisky

2009

Suma kurzových ziskov účtovaná ku dňu zostavenia závierky.
5.

2011
294
294

2011
19

Finančné výnosy
Bankové úroky

2010

2011

128

22
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I.

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1.

Náklady na poskytnuté služby
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Audítorské služby
Poddodávky
Internetové služby
Programátor. služby
Plánograf. služby
Poštovné
Inzeráty
Telefón a fax
Semináre
Upratovanie
Právne služby
Monitorovanie objektu + prístupový systém
Zimná údržba
Stočné + zrážková voda
Požiarna ochrana
Diaľničné známky
OLO
Ostatné
Spolu:

2.

2010
EUR
4 350
346
296
1 792
1 178
1 034
288
171
145
2 928
50
3 700
4 200
971
94
602
299
43
274
22 761

2011
EUR
3 159
202
253
1 793
20 938
853
272
14
211
8
2 751
0
3 670
0
806
198
700
299
100
86
236
36 549

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Pokuty a penále
Člen. príspevok
Člen. príspevok daň. neuznaný
DPH koeficient
Úrok z omeškania
Odpis pohľadávky
Exekučné poplatky

3.

Účtovná závierka
k 30. júnu 2011

2010
EUR
0
773
366
226
9
0
0
1 365

2011
EUR
140
410
366
80

2010
EUR
264
0
264

2011
EUR
0
0
0

1 560
50
2 606

Kurzové straty
Realizované kurzové straty
Nerealizované kurzové straty
Spolu:
Kurzové straty ku dňu zavedenia eura = 0

11

Potravinoprojekt, a.s. Polianky 5, 841 01 Bratislava
4.

Finančné náklady
Bankové poplatky
Zákonné poistenie
Poistenie hnuteľ. majetku a činnosti
Poplatky burze CP
Spolu

J.

Účtovná závierka
k 30. júnu 2011
2010
EUR
216
498
5 947
174
6 835

2011
EUR
218
487
5 940
326
6 971

INFORMÁCIE O PRÍJMOCH ČLENOV ORGÁNOV
Hrubé príjmy členov orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom
účtovnom období boli vo výške 4 560 EUR (v roku 2010 4 560 EUR), hrubé príjmy
dozorných orgánov Spoločnosti vo výške 1 200 EUR (v roku 2010 1 200 EUR).

K.

INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU
KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA
ZÁVIERKY
K 30. júnu 2011 nenastali žiadne udalosti, ktoré by skreslili verné zobrazenie skutočnosti
účtovníctva.
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L.

INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Základné imanie
Základné imanie
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Zmena základného imania
Kapitálové fondy
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fon z kapitálových vkladov
Oceň.
rozdiely
z precenenia
majetku
a záväzkov
Oceň. rozdiely z kapitálových účastín
Oceň. rozdiely z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení
Fondy zo zisku
Zákonný rezervný fond

Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné fondy
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia za bežné
účtovné obdobie
Spolu:

1.

Účtovná závierka
k 30. júnu 2011

Stav
30.06.2010
EUR

Prírastky
EUR

Úbytky
EUR

Presuny
EUR

Stav
30.06.2011
EUR

655713
0
0
63857
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
10423
0
0
0
0

0
0
0
0

655713
0
0
53434
0
0
0
0

0
0

0
0

10423
0

0
0

0
0

44200

0

33527

0

10673

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

26500
0
-38311

0
0
11810

0
0
-43950

0
0
0

26500
0
-26501

751959

719819

Prenajatý majetok
Spoločnosť prenajíma 70% plochy budovy tretej osobe na administratívne účely. Ročné
výnosy z nájomného sú približne 78 743 EUR. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu
neurčitú. Prenajatú časť budovy vykazuje v súvahe ako dlhodobý hmotný majetok.

Účtovná strata za rok 2010 vo výške -33 527 Eur bola rozpustená z rezervného fondu.
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Prehľad peňažných tokov:

P

Potravinoprojekt, a.s.

Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Z
Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením
A.1.
Úpravy o nepeňažné operácie
A.1.1. Odpisy dlhodobého majetku
A.1.2 Zmena stavu opravných položiek a rezerv
A.1.3 Zisk (-) /strana (+) z predaja dlhodobého majetku
A.1.4 Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)
A.1.5 Výučt. nákladové úroky (+) s výnimkou kapitalizovaných a vyúčt. výnosové úroky (-)
A*
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti
A.2
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2.4
A**
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A***

Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu
Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov
Zmena stavu krátkodobých záväzkov
Zmena stavu zásob (+/-)
Ostatné – Čerpanie fondov zo zisku
Čistý peňažný tok prevádzkovej činn. pred zdanením a mimoriadnymi položkami
Vyplatené úroky s výnimkou kapitalizovaných úrokov (-)
Prijaté úroky (+)
Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorúbky dane za min. obdobie (-)
Mimoriadny VH vr. zaplatenej dane z mimoriadnej činnosti
Prijaté dividendy a podiely na zisku
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti

Peňažné toky z investičnej činnosti
B.1
Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku
B.2
Príjmy z predaje dlhodobého majetku
B.3
Splátky dlhodobých úverov a pôžičiek
B.*** Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti
Peňažné toky z finančných činností
C.1
Dopady zmien dlhodobých záväzkov, príp. krátkodobých
C.2
Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
C.2.1 Zvýšenie peňažných prostriedkov a ekvivalentov
C.2.2 Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)
C.2.3 Ďalšie vklady peňažných prostriedkov spoločníkov a akcionárov (+)
C.2.4 Úhrada strát spoločníkmi (+)
C.2.5 Priame platby na vrub fondov (-)
C.2.6 Vyplatené dividendy a tantiémy
C.*** Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti

EURO
EURO
2010
2011
154 126 160 395
-38 311
7 244
15 077
-7 833

-26 501
13 897
11 519
2 378

-31 067

-12 604

12 463
-9 844
6 537
15 770

-15 610
20 169
-766
-1 486
-33 527
-28 214
0
22

-18 604
0
128
205
-18 271

-28 192

-7 387

-504

-7 387

-504

9 853
9 853

F.

Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov

-15 805

-28 696

R.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekv. na konci obdobia

138 321

131 699

IV. ČASŤ
AKCIONÁRI
Čl. VIII
PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV
1) Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom
spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.
2) Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto
právo uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať
organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom
zhromaždení
môže
akcionár
požadovať
vysvetlenia,
podávať
návrhy
k prerokovávanému programu a hlasovať.
3) Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom
fyzickej osoby - splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom
zhromaždení splnomocnený písomným splnomocnením, s úradne overeným podpisom
akcionára. U rodinných príslušníkov v priamom rade postačí podpis bez overenia.
Splnomocnencom môže byť aj osoba, zvolená za predsedu valného zhromaždenia. Ak
sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie zúčastní valného zhromaždenia, jeho
splnomocnenie sa stane bezpredmetným.
4) Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom
na každých 33,193919 EUR pripadá 1 hlas.
5) Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu) , ktorý valné
zhromaždenie určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti
dividendu prijatú dobromyseľne.
6) Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený
požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na dividendu, ktorú
určilo valné zhromaždenie k rozdeleniu a podiel na likvidačnom zostatku v prípade
likvidácie spoločnosti.
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V. ČASŤ
ORGÁNY SPOLOČNOSTI
Čl. IX
ORGÁNY SPOLOČNOSTI
Orgánmi spoločnosti sú
a) valné zhromaždenie
b) predstavenstvo
c) dozorná rada.
Čl. X
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí :
a) zmena stanov
b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania
c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti
d) voľba a odvolanie členov predstavenstva
e) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti (ďalej len „dozorná rada“)
s výnimkou člena dozornej rady voleného zamestnancami.
f) schválenie ročnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku, vrátane určenia
výšky tantiém a dividend
g) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy a právne predpisy zverujú do
pôsobnosti valného zhromaždenia.
2) Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania
valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady.
3) Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie v lehote troch mesiacov od
vypracovania ročnej účtovnej závierky.
4) Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom,
možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá
predstavenstvo najmä vtedy, ak
a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie
b) požiadajú o to akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje
aspoň 5 % základného imania, doporučeným listom s uvedením dôvodu a účelu
c) spoločnosť utrpela stratu vo výške 1/3 základného imania
d) spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace.
5) V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4), písm. b/ tohto
článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40
dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie.
6) Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie podľa ustanovenia § 184a Obchodného
zákonníka.
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Čl. XI
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
1) Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje predstavenstvo.
2) Ak valné zhromaždenie nie je spôsobilé uznášania sa, zvolá predstavenstvo náhradné
valné zhromaždenie s nezmeneným programom do 3 týždňov odo dňa pôvodne
zvolaného valného zhromaždenia.
3) Valné zhromaždenie sa spravidla koná v sídle spoločnosti.
4) Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice
a osoby poverené sčítaním hlasov. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí
predstavenstvo jeho vedením svojho člena..
5) Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať
a) obchodné meno a sídlo spoločnosti
b) miesto a čas konania valného zhromaždenia
c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a osoby poverené sčítaním hlasov
d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia
e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania, pri každom
bode programu valného zhromaždenia
6) Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 15 dní od
jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja
zvolení overovatelia. Zápisnicu alebo jej časť, na písomné vyžiadanie akcionára, mu
doručí spoločnosť do 30 kalendárnych dní od konania valného zhromaždenia.
V prípade, že sa podľa týchto stanov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je
povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice podľa bodu 5) tohto článku
s notárskou zápisnicou. Zápisnice zo všetkých valných zhromaždení musia byť
archivované v spoločnosti počas jej existencie.
Čl. XII
ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
1) Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia.
Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať
predseda valného zhromaždenia. O spôsobe hlasovania informuje predseda valného
zhromaždenia pred každým hlasovaním. Výsledok hlasovania oznamujú osoby
poverené sčítaním hlasov predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
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2) Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášania sa, ak prítomní akcionári majú akcie
s menovitou hodnotou predstavujúcou viac než 30% základného imania spoločnosti.
Náhradné valné zhromaždenie je spôsobilé uznášania sa aj keď nie je splnená uvedená
podmienka.
3) Počet hlasov akcionára je daný menovitou hodnotou jeho akcií podľa bodu 4), čl. VIII.
4) Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania a zrušení
spoločnosti, vyžaduje dvojtretinovú väčšinu prítomných hlasov, v ostatných
záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie väčšinou prítomných hlasov.
Čl. XIII
PREDSTAVENSTVO
1) Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene
spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred
súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje
o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito
stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä
a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti
b) zvoláva valné zhromaždenie
c) menuje riaditeľa spoločnosti
d) odvoláva riaditeľa spoločnosti
e) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia
f) rozhoduje o použití rezervného fondu
g) vedie zoznam akcionárov
h) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie všetky materiály, o ktorých valné
zhromaždenie rozhoduje
i) udeľuje prokúry
j) informuje valné zhromaždenie o podnikateľskej činnosti a o stave majetku
spoločnosti za predchádzajúci rok a o podnikateľských zámeroch.
2) Predstavenstvo spoločnosti má päť členov. Jedným členom predstavenstva je riaditeľ
spoločnosti, ktorý môže byť zvolený aj za predsedu predstavenstva.
3) Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov
predstavenstva je štyri roky, s výnimkou podľa bodov 4) a 5) tohto článku, funkčné
obdobie končí až voľbou nových členov predstavenstva.
4) Predstavenstvo, ktorého počet neklesol pod polovicu, môže kooptovať náhradných
členov do nasledujúceho zasadnutia valného zhromaždenia. Nasledujúce valné
zhromaždenie kooptovaných členov predstavenstva potvrdí alebo zvolí nových.
5) Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie len ak o to písomne požiada
predstavenstvo. Výkon jeho funkcie končí dňom splnenia podmienok určených
predstavenstvom.
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6) Predsedu a podpredsedu predstavenstva volia a odolávajú členovia predstavenstva,
pričom dotknutá osoba nehlasuje.
7) V prípade, že člen predstavenstva, ktorý je súčasne v pracovnom pomere so
spoločnosťou, dostane z tohto pracovného pomeru výpoveď z dôvodov uvedených v
§ 63 Zák. č. 451/92, prestáva byť dňom skončenia pracovného pomeru členom
predstavenstva. Ak je člen predstavenstva odsúdený za trestný čin, končí jeho členstvo
v predstavenstve najneskôr do 1 mesiaca odo dňa, kedy sa o jeho odsúdení
predstavenstvo alebo spoločnosť dozvedeli.
8) Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa
potreby, najmenej raz za polrok. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou
pozvánkou, doručenou najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum,
čas, miesto a program rokovania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia,
desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná. Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť
člen dozornej rady, ak o to dozorná rada požiada.
9) Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých
členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré
nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva, že
s navrhovaným opatrením súhlasia.
10) Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky
zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia
všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva.
Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením
všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva.
11) Ak sa nemôže člen predstavenstva zúčastniť jeho zasadnutia, je oprávnený
splnomocniť iného člena predstavenstva, aby ho pri tomto zasadnutí zastupoval.
Splnomocnenec však môže zastupovať najviac jedného neprítomného člena.
12) Náklady spojené s činnosťou predstavenstva uhrádza spoločnosť.

