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I.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Právna forma

:

Akciová spoločnosť

Obchodné meno

:

POTRAVINOPROJEKT a.s.

Sídlo spoločnosti

:

Polianky 5, 841 01 Bratislava

Vznik spoločnosti

:

Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou
Fondu národného majetku zo dňa 14.04.1992 podľa
§ 162 Ob. z., § 28 ods.1. zákona 92/1991 a § 12 ods. 1.
písm. a) zákona č. 263/91 Zb.
Spoločnosť vznikla zápisom do OR dňa 01.05.1992

Súčasná registrácia

:

Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I.
Oddiel SA vložka číslo 365/B

Identifikačné číslo

:

31 321 780

Daňové číslo

:

SK 2020343138

Stanovy

:

Stanovy akciovej spoločnosti boli schválené
zakladateľom 16.04.1992 a aktualizované Valným
zhromaždením 26.06.1993, 11.05.2001 , 25.04.2003 a
14.05.2010.

Predmet činnosti

: -

Prípravné práce pre stavbu
Inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
Nákup a predaj technologických celkov a
zariadení vrátane náhradných dielov
Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
(obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje
osobitné povolenie možno len s povolením)
Projektová činnosť v investičnej výstavbe

-

-4-

II.

ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI A JEJ ORGÁNOV

Valné zhromaždenie akcionárov
Účasť na Valnom zhromaždení je právom každého akcionára. Na rokovaní Valného
zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva aj dozornej rady. Valné zhromaždenie
bolo zvolané v zmysle stanov predpísaným spôsobom, tzn. 30 dní vopred, oznámením
v Obchodnom vestníku 19.04.2011 pre všetkých akcionárov s akciami na doručiteľa.
Oznámením na vývesnej tabuli vo vestibule spoločnosti od 27.04.2011, v inzeráte denníku
PRAVDA dňa 23.04.2011 a na webovej stránke www.ppba.sk. Vzhľadom na hlasovanie
o dočasnom zastavení obchodovania s akciami spoločnosti na regulovanom voľnom trhu,
boli pozvánky odoslané aj poštou všetkým akcionárom. .
Skladba akcionárov k 09,05.2011
počet akcií
Česká republika
THEMOS INVEST Investičný fond Praha 2
Fyzické osoby v počte 79
Σ

3
481
484

0,01
2,43
2,44

Σ

298
3 768
1
1
15 202
19 270

1,50
19,07
0,01
0,01
76,96
97,55

19 754

100,00

Slovenská republika
Fond národného majetku Slovenskej republiky
S & T Slovakia
PSZP a.s. Zvolen
AGROCONS Nitra
Fyzické osoby v počte 417

Celkom

%

Menovitý zoznam akcionárov bol na vyžiadanie vyhotovený CDCP k 09.05.2011 pre účel
právoplatnosti hlasovania akcionárov na Valnom zhromaždení..
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Predstavenstvo :
Ing. Kurt KRISTEL

- predseda

Ing. Alexander KOŠTENSKÝ

- podpredseda

Ing. Andrej KRIŽANSKÝ

- člen

Ing. František MELKUS

- člen

Doc. Ing. Oldřich SKYBA CSc.

- člen

Dozorná rada :
Ing. Ľudmila GRAIZELYOVÁ

- predseda

Ing. Pavol ĎURIŠIN

- člen

Ing. Miloš JANÍČEK

- člen
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III. VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA
Valné zhromaždenie schválilo pre rok 2010 nasledujúci podnikateľský zámer
- Tržby z hlavnej činnosti

150 000,- €

- Tržby z vedľajšej činnosti

150 000,- €

- Hospodársky výsledok po zdanení

6 000,- €

Predstavenstvo predložilo tento zámer na základe prieskumu plánovaných investícií u
odberateľov zaradených do portfólia spoločnosti. Pri stanovení výsledku hospodárenia
predstavenstvo predpokladalo, že najmä v priebehu II. polroka sa zvýši rozpracovaná
výroba v hlavnej činnosti.
Hospodárenie k 31.12.2010 vykázané riadnou účtovnou uzávierkou a overené auditom
zaznamenalo tieto výsledky:
skutočnosť 2009

zámer 2010

Tržby z hlavnej činnosti

234 648,- €

150 000,- €

161 526,- €

Tržby z vedľajšej činnosti

208 801,- €

150 000,- €

191 036,- €

9 853,- €

6 000,- €

-33 526,- €

ukazovateľ

Hospodársky výsledok

skutočnosť 2010

výroba

440 045,- €

382 000,- €

344 164,- €

náklady

430 192,- €

376 000 ,- €

377 690,- €

Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že napriek splneniu podnikateľského zámeru
v tržbách z hlavnej činnosti ako aj v tržbách z vedľajšej činnosti, nebol dosiahnutý kladný
hospodársky výsledok.

Porovnanie hospodárskeho výsledku (zisk) z roku 2009 s

výsledkom vykázaným v roku 2010 (strata) zaznamenalo značný pokles. Je to dôsledok
zníženia nedokončenej

výroby, ktorý pri zostavovaní podnikateľského zámeru nebolo

možné predvídať..Predpokladané navýšenie nedokončenej výroby v hlavnej činnosti v
rozsahu 30 tis. €.

sa nezrealizovalo. Namiesto

nárastu nedokončenej výroby

bol

zaznamenaný pokles oproti roku 2009 v čiastke 8,4 tis.€ Nedostatok výrobnej náplne bol
zapríčinený nedostatkom zdrojov u našich odberateľov v dôsledku čoho došlo k odsunutiu
pôvodných dohôd do roku 2011, alebo k ich zrušeniu.
Zákazky
39-293-2010 DONUM, spol. s r.o. Nové Mesto nad Váhom – Rozvoj priemyselnej zóny
Lúka – prevádzkové súbory
39-300-2010
70-

Šintavan s.r.o. Šintava – Výroba vína Šintava PPSP

-2010 PMC MACHINERY SOLUTIONS, s.r.o. Bratislava-VW, hala H6b

39-304-2011 I.D.C. Rozšírenie skladových kapacít v o.z. Pečivárne Sereď
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39-303-2011 Kraft Foods Slovakia Bratislava sklad obalov a sklad hotových výrobkov
boli presunuté do roku 2011.
Zákazka
70-

-2010 Villa víno Rača Sklad hotových výrobkov

bola zrušená. Odberateľ odstúpil od pôvodnej dohody.
V súčasnej krízovej situácii na trhu, nebolo v silách manažmentu uvedené výpadky
nahradiť. V dôsledku týchto skutočností sme analyzovali ich dopady na hospodárenie
a posúdili sme možnosti úspor v nákladoch. Selektovali sme osobitne hlavnú činnosť, kde
nastal pokles v tržbách oproti roku 2009 o 73 tis. €. V nevýrobnej činnosti, bol pokles
o 17,8 tis. € v dôsledku žiadosti nájomníkov o prechodné užívanie menších plôch z titulu
krízových dopadov na ich organizácie. Detailný rozbor nákladov podľa jednotlivých účtov
ukázal, že náklady sú prevažne konštantné. Prekročenie nákladov a následný vznik straty
bol jednoznačne dôsledkom poklesu výrobnej náplne. Výrobná kapacita spoločnosti nie je
flexibilná a v prípade nedostatku náplne sa stáva základná časť podielovej mzdy
konštantným nákladom.
Predstavenstvo je presvedčené, že vykázané výsledky mali prechodný charakter.
Dokumentuje to vývoj činnosti za obdobie január až apríl 2011 vyhodnotený v záverečnej
časti výročnej správy.
Pohľadávky za odberateľmi k 31.12.2010
skutočnosť 2009

skutočnosť 2010

Celkom

98 396,89 €

80 718,86 €

z toho v lehote splatnosti

26 008,46 €

19 390,17 €

72 388,43 €

61 328,69 €

po lehote splatnosti
Celkový stav pohľadávok sa zlepšil.

Všetky pohľadávky sú právne ošetrené a sú

vymáhané.
Účtovná závierka eviduje aj činnosť dozorovania bankového úveru poskytnutého v rámci
projektu

„Dovoz

remeselných

pekární“,

ktorou

bol

Potravinoprojekt

poverený

Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy SR v roku 1991. Táto činnosť neovplyvňuje
výsledky hospodárenia spoločnosti a v účtovníctve je evidovaná ako cudzie prostriedky.
Opakujúce sa informácie, súvisiace s touto činnosťou, o súdnom spore s ČSOB je možné
doplniť len tým, že ČSOB dňa 30.09.2010 doručila žalovanému Potravinoprojektu návrh
dohody o mimosúdne vysporiadanie sporu. Potravinoprojekt pristúpil na rokovanie o
navrhovanej dohode s podmienkou, že sporové strany zrevidujú jednotlivé bankové
operácie bankového inkasa a na základe výsledkov určia

podiel sporových strán na
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nákladoch sporu. ČSOB z kapacitných dôvodov určila termín revidovania na III. štvrťrok.
Zápis z rokovania sporových strán bol doručený konajúcemu súdu, ktorý odročil
pojednávanie do doby ukončenia prác na dohode.

Prírastky a úbytky investičného majetku za obdobie 01.01.2010 - 31.12.2010
Prírastky:
018 dlhodobý nehmotný majetok do 2 400,- €

5 620,- €

021 budovy, haly a stavby

1 380,- €

028 dlhodobý hmotný majetok do 1 700,- €

387,- €

Spolu

7 387,- €

Úbytky:

V.

0,-

USPORIADANIE HOSPODÁRSKÉHO VÝSLEDKU
Vykázaná strata v hospodárení bola podrobne analyzovaná a prerokovaná na

predstavenstve akciovej spoločnosti, ktoré v presvedčení že je prechodného charakteru
rozhodlo v súlade so stanovami spoločnosti o jej eliminovaní z rezervného fondu. Po tejto
úprave budú zostatky na účtoch k 31.12. 2011 nasledovné :
Rezervný fond

10 674,-

Nerozdelený zisk z minulých rokov

26 500,16 €

Sociálny fond

€

5 505,82 €

Uvedené zostatky predstavenstvo odsúhlasilo a predkladá ich valnému zhromaždeniu na
vedomie.
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V.

ZÁVER
V daných náročných podmienkach na súčasnom trhu je možné konštatovať, že

hospodárenie spoločnosti vykazovalo v predchádzajúcich rokoch kladné výsledky. Za
obdobie od roku 2002 výsledky hospodárenia v jednotlivých rokoch boli nasledovné:
Zisk v roku 2002

747,- tis. Sk

Zisk v roku 2003

524,- tis. Sk

Zisk v roku 2004

413,- tis. Sk

Zisk v roku 2005

385,- tis. Sk

Zisk v roku 2006

1 185,- tis. Sk

Zisk v roku 2007

491,- tis. Sk

Zisk v roku 2008

503,- tis. Sk

Zisk v roku 2009

297,- tis. Sk

9 853,- €

Tento prehľad dokumentuje stabilitu spoločnosti, čo dáva záruku, že prechodné krízové
obdobie na investičnom trhu dokáže zvládnuť bez ujmy.
Jedno z opatrení, ktoré gremiálna rada prijala pri hodnotení výsledkov hospodárenia
za rok 2010 je, vykonávať rozbor činnosti v roku 2011 štvrťročne. Vzhľadom na termín
konania valného zhromaždenia bolo možné vykonať rozbor k 30.aprílu 2011 a predložiť
túto informáciu valnému zhromaždeniu. Na podklade podvojného účtovníctva analýzou
účtovných stavov boli vykázané na jednotlivých účtoch k 30.04.2011 v porovnaní za
rovnaké obdobie roku 2010 nasledovné výsledky.
V tržbách za hlavnú činnosť bol zaznamenaný nárast o
V tržbách za vedľajšiu činnosť bol zaznamenaný pokles o
Nárast tržieb celkom bol
Nárast výroby bol
V nákladoch bol vykázaný nárast o

13 564 €

134,9 %

1 547 €

97,6 %

12 017 €

111,7 %

4 695 €

104,1 %

17 524 €

114,4 %

Náklady v roku 2011 boli ovplyvnené tým, že pohyblivá časť mzdy bola vyplatená za
predchádzajúce obdobie už v februári, oproti roku 2010 kedy bola pohyblivá časť mzdy
realizovaná až vo výplatnom období za mesiac jún. Po zohľadnení tohto vplyvu v čiastke
22 917,- € je za obdobie I.až IV. pokles o 5 293,- € t.j. 95,5 %

čo je priaznivý vývoj

nákladov..
Zaznamenaný vývoj výroby v hlavnej činnosti je priaznivý. Vo vedľajšej činnosti
pretrváva výmera prenajatých kancelárskych priestorov zaznamenaná k 31.12.2010
Ďalší úbytok u prenajatých priestorov sa neočakáva.
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Základné imanie spoločnosti sa nezmenilo a naďalej je 655 712,675926 €.
Centrálny depozitár cenných papierov eviduje u Potravinoprojektu a.s. IČO 31321780
spolu 19 754 kusov akcií zaknihovaných na doručiteľa s menovitou hodnotou 33,193119€
na jednu akciu.
Audit ročnej účtovnej uzávierky za rok 2010 vypracovala spoločnosť Audit
partner s.r.o. Licencia SKAU č. 279. zodpovedný audítor Ing. Jana Reháková. Správa o
vykonanom audite je samostatným bodom programu valného zhromaždenia.
Predstavenstvo spoločnosti Potravinoprojektu po zvážení všetkých uvedených
skutočností navrhuje valnému zhromaždeniu predloženú účtovnú uzávierku za rok 2010
schváliť.
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VI. PRÍLOHY


Súvaha



Výkaz ziskov a strát

Podnikateľský zámer
akciovej spoločnosti POTRAVINOPROJEKT pre rok 2011
Vytýčenie podnikateľského zámeru v nestabilnom podnikateľskom prostredí, ktoré
ešte pretrváva je náročná úloha. Kapacitné možnosti spoločnosti sú pokryté dohodami s
odberateľmi len pre prvý polrok. Ročná výrobná kapacita dosahuje 400 tis.€. Postaviť
podnikateľský zámer pre rok 2011 do výšky výrobnej kapacity bez poznania dopytu pre druhý
polrok je neprofesionálny hazard. Zabezpečenie potrebnej náplne aj pre druhý polrok ani pri
maximálnom úsilí manažmentu nie je možné garantovať. Priložený zoznam dohodnutých zákazok
dokumentuje reálnu výrobnú náplň, ktorá zatiaľ nepostačuje pre celoročnú kapacitu.
V dôsledku uvedeného podnikateľský zámer navrhujeme tak, aby zabezpečoval nutné minimum pre
docielenie vyrovnaného hospodárenia. Určujúcou položkou sú konštantné náklady, ktoré
spoločnosť musí vynaložiť na svoju prevádzku bez ohľadu na objem výroby.

Výroba

340 000,- €

Náklady

339 500,- €

Výsledok hospodárenia – zisk pred zdanením

500,- €

Návrh podnikateľského zámeru bol prerokovaný na predstavenstve spoločnosti. Predstavenstvo
predkladá tento podnikateľský zámer pre rok 2011 valnému zhromaždeniu na schválenie..

Dočasné prerušenie obchodovania s cennými papiermi Potravinoprojektu a.s.
ISIN 0009000559 na Burze cenných papierov
Spoločnosť má v súčasnej dobe 18 zamestnancov a celkové tržby sa pohybujú na
úrovni 300 tis. €. Od roku 2003 obchodovanie s cennými papiermi na trhu burzy prakticky
stagnuje. Naviac priemerná cena sa v súčasnosti pohybuje na úrovni 1,66 € na 1 akciu. Za
súčasnej krízovej situácie nie je predpoklad, že sa vývoj zmení. Napriek tomu spoločnosť
musí vynakladať nemalé finančné prostriedky ktoré súvisia s informačnými povinnosťami
.a ich zverejňovaním. Predstavenstvo zvážilo všetky okolnosti a ako jednu z možností
znížiť

náklady

je

aj

dočasné

prerušenie

obchodovania

s cennými

papiermi

Potravinoprojektu. podľa § 187bod 2, zák. č. 513/1991 Zb. Na cenné papiere
neobchodované sa nevzťahujú informačné povinnosti.

V zmysle uvedeného ustanovenia

zákona toto rozhodnutie je podmienené schválením dvojtretinovou väčšina prítomných
akcionárov na valnom zhromaždení.
Predstavenstvo akciovej spoločnosti po zvážení súčasného stavu predkladá
valnému zhromaždeniu návrh na dočasné prerušenie obchodovania na Burze Cenných
Papierov v Bratislave.

