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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

:

31321780

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
- Inžinierska

práce

pre

činnosť

stavbu

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
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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 a dozornej rady.
Valné zhromaždenie bolo zvolané v zmysle stanov predpísaným spôsobom,
t.zn. 30 dní vopred, oznámením v Obchodnom vestníku
pre všetkých
akcionárov s akciami na doručiteľa oznámením na vývesnej tabuli vo
vestibule spoločnosti a 14.05.2013 v inzeráte denníka Pravda a na webovej
stránke www.ppba.sk

Skladba akcionárov k 31.12.2012
Česká republika :

počet akcií

Themost invest investičný fond Praha 2
Fyzické osoby v počte 72

ČR spolu

%

3
0,01
435
2,21
--------------------------------

438

2,22

Slovenská republika :
Fond národného majetku
Caspic s.r.o.
Agrocons Nitra
PSZP a.s. Zvolen
fyzické osoby v počte 338

617
3,12
3.768
19,07
1
0,01
1
0,01
14.429
75,57
----------------------------------

SR spolu

19.316

97,78

celkom

19.754

100,00

Tento stav potvrdzuje výpis uzatvorených obchodov na Burze cenných papierov
od 01.01.2012 do 31.12.2012.
Menovitý zoznam akcionárov je uvedený v prezentačnej listine na Valné zhromaždenie, ktorá je zpracovaná podľa výpisu z Centrálneho depozitára cenných papierov.
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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 v dôsledku toho,že kapacitné možnosti spoločnoati
boli dodávateľsko – odberateľskými vzťahmi naplnené len na prvý polrok
a druhý polrok nebolo možné zbilancovať prijalo pre podnikateľský zámer
na r. 2012 úlohu - dosiahnúť vyrovnané hospodárenie.

Výsledky hospodárenia vykázané účtovnou závierkou k 31.12.2012.
---------------------------------------------------------------------------------------------------r.2011

r.2012

rozdiel

%

tržby za vlastné práce

214.854

135.414

- 76.796

64,25

tržby za nájom

192.969

190.872

- 2.097

98,91

tžby celkom

407.823

326.286

- 81.537

80,01

náklady celkom

388.669

387.480

-

99,69

výsledok pred

8.941

- 46.011

- 54.952

-

výsledok po

3.737

- 60.557

- 64.294

-

1.189

Z uvedeného je zrejmé, že podnikateľský zámer na r. 2012 nebol splnený.
Vývoj v II. polroku ukázal, že záujem odberateľov o projektové práce nenaplnil
naše očakávania, čo sa prejavilo negatívne na výsledku hospodárenia a
účtovná závierka k 31.12.2012 vykázala stratu 60.557.- €. Rozhodujúcim
vplyvom bol nedostatok pracovnej náplne.
Na druhej strane boli ukončené a odovzdané všetky zákazky, na ktoré boli
uzatvorené zmluvy resp. prijaté objednávky. Hospodársky výsledok do značnej
miery ovplyvnila likvidácia starých nedobytných pohľadávok.

Pohľadávky k 31.12.2012.
Účtovná závierka k 31.12.2012 vykázala v lehote splatnosti ceľkové pohľadávky
v čiastke 48.120,59 €, ktoré boli v priebehu januára a februára 2013 uhradené.
Neuhradená je len jedna pohľadávka v lehote splatnosti v čiastke 6.072.-€.
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IV. NÁVRH NA VYSPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU
-----------------------------------------------------------------------------------------------Ročná účtovná závierka overená auditom „firma Audit s.r.o. „ licencia UDVA č. 341
zodpovedný auditor Ing. Mária Oráčová

číslo

licencie : SKAU 806,

vykázala

k 31.12.2012 stratu 60.557.- €. Vykázaná

strata bude čiastočne zúčtovaná na

ťarchu nerozdeleného zisku z minulých období v čiastke 29.300.- €. Zostávajúca
strata v čiastke 31.257.- € ostáva riešiť v rámci podnikateľského zámeru na r.2013

V. ZÁVER :
---------------Nepriaznivý stav v hospodárení spoločnosti bol zapríčinený
pracovnej

náplne

pre

celkové

obmedzenie

investičných

nedostatkom
prostriedkov v

potravinárských podnikoch. Súvisí to aj so značnou orientáciou na dovoz potravín.
Súčasne sme zaznamenali, že dodávatelia stavieb a technologických zariadení
podmieňujú svoje dodávky
sa

priestor

na

trhu

pre

dodávkami
naše

komplexnými

projektové

vrátane projektov, čím

kapacity

podstatne

zúžil.

V roku 2012 sa projektová činnosť vlastnými pracovníkmi na celkovej fakturáci
podielala len v objeme 41,5 % a naopak fakturácia za prenájom
bola 58,5 % ná, z uvedeného dôvodu bola spoločnosť
a uvolniť značnú časť

priestorov

nútená zaviesť útlm

projektantov a v takto redukovanom stave pokračovať

formou dohody o dielo.
Základné imanie spoločnosti sa nezmenilo a má hodnotu 655.712,675926 €
Centrálny depozitár eviduje u Potravinoprojektu a.s. IČO 31321780 spol 19.754 akcií
zaknihovaných na doručiteľa s menovitou hodnotou 33,193119 € na 1 akciu.
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VI. PRÍLOHY

- Súvaha
- Výkaz ziskov a strát
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K práci predstavenstva a dozornej rady:
----------------------------------------------------------------Predstavenstvo i dozorná

rada v r. 2012 pracovali v nezmenenom zložení.

Popri tom, že dve rokovania orgánov boli spoločné a to 25.5.2012 a 8.9.2012
uskutočnilo

sa

aj

mimoriadné

zasadnutie

rady dňa 17.9.2012.

Rokovanie 25.5.2012.
---------------------------Rokovanie bolo spoločné s dozornou radou. Bola vykonaná kontrola plnenia úloh
prijatých v priebehu roka, taktiež bolo odsúhlasené konečné znenie materiálov
predkladaných na
ročnej

účtovnej

Valné zhromaždenie. t. j. výročnej správy o hospodárení,
závierke k 31.12.2011 a návrh

podnikateľského

zámeru

na rok 2012. Bol vypracovaný návrh na orgány valného zhromaždenia ako
aj návrh

na uznesenie.

Mimoriadne zasadnutie dozornej rady dňa 17.9.2012.
--------------------------------------------------------------------Riaditeľ spoločnosti v dôsledku

žiadosti

pôvodne schváleného

auditora

AUDIT PARTNER s.r.o. licencia SKAU č. 279, ktorá požiadala o uvolnenie
z tejto povinnosti, predložil dozornej rade nový návrh na výkon auditu za
rok 2012. Novú spoločnosť

ORMA

zodpovedný auditor Ing. Mária

AUDIT s.r.o. licencia

UDVA č. 341,

Oráčová čís. licencie : SKAU 806

dozorná

rada odsúhlasila.
Mimoriadne rokovanie predstavenstva a dozornej rady dňa 18.9.2012.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Riaditeľ spoločnosti

informoval

orgány

s

nastalou

zložitou

situáciou,

ktorá je dôsledkom prechodného zmrazenia investičných zámerov u našich
obchodných

partnerov. Naviac

i technologických
komplexnými vrátane

zariadení
projektov.

súčasní
podmieňujú

dodávatelia
svoje

stavebnývh

dodávky,

prác

dodávkami
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Z uvedených dôvodov sa

naše očakávania

výpadky zapríčinili nenaplnenie
podnikateľského
kapacity

vrátane

zúžil,

činnosti a s

vyvolaných

Predstavenstvo zo
a uložilo

práce a

tým

aj

spôsobené
nesplnenie

zámeru. Novú situáciu, keď sa trh pre naše projektové

absolútne

projektovej

plánu

nenaplnili a

je

nevyhnutné

tým

súvisiacimi

personálných

zmeny do

organizačnými

útlmom

opatreniami

zmien.

súhlasom dozornej

premietnúť

riešiť k 1.1.2013

rady

návrh na

organizačného

útlm odsúhlsilo

poriadku.

Podnikateľský zámer na r. 2013

----------------------------------------------------

Predstavenstvo akciovej spoločnosti na svojom zasadaní dňa 7. mája 2013 prerokovalo
riaditeľom predložený návrh „ Podnikateľského zámeru „ na r. 2013 . Ide o menovitý
zoznam investičných akcií známých k

15.4.2013 s tým, že v súčasnosti ešte

nedospeli rokovania s odberateľmi do stavu uzatvorenia zmluvy. Opakuje sa situácia
z minulého roku t.j. že zostavenie Podnikateľského zámeru vzhľadom na trh práce
v projektovej činnosti bude priebežným pracovným procesom . Keď že nateraz nie je
možné číselné vyjadrenie, prijalo predstavenstvo

úlohu – zabezpečiť

ziskové

hospodárenie tak, aby bolo možné postupné odbúravanie zvyšujúcej časti straty.

Zoznam investičných akcií k 15.4.2013
príloha :

