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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Právna forma:

Akciová spoločnosť

Obchodné meno:

POTRAVINOPROJEKT a.s.

Vznik spoločnosti:

Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného
majetku zo dňa 14.04.1992 podľa § 162 Obchodného zákonníka, § 28 ods. 1
zákona 92/1991 a § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 253/1991 Zb.
Spoločnosť vznikla zápisom do Obchodného registra 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,
14.05.2010 a 27.06.2014.

Predmet činností:

- 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
- Prenajímanie nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb

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, od 27.5.2015, v inzeráte denníka Pravda a na webovej stránke www.ppba.sk.

Skladba akcionárov k 31.12.2014
Česká republika:

počet akcií

Themost invest investičný fond Praha2
Fyzické osoby v počte 58
ČR spolu

3

%
0,02

335
2,02
––––––––––––––––––––––
338
2,04

Slovenská republika:
Fond národného majetku

893

5,39

Agrocons Nitra a.s.

1

0,01

PSZP a.s. Zvolen

1

0,01

65

0,39

Potravinoprojekt a.s. Bratislava
Fyzické osoby v počte 238

Tento stav

SR spolu

15.281
92,160
––––––––––––––––––––––––
16.241
97,96

Celkom

16.579

potvrdzuje

100,00

výpis z Centrálneho depozitára cenných papierov, ktorý zohľadňuje

realizované obchody za rok 2014.
Na základe tohto výpisu bola zostavená prezenčná listina pre Valné zhromaždenie.

III. VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

Situácia na trhu projektových prác sa nezmenila a spoločnosť a spoločnosť pracovala v útlmovom
režime, ktorý bol prijatý a odsúhlasený valným zhromaždením ešte v roku 2012. Z uvedeného dôvodu bol aj
podnikateľský zámer postavený bez číselného vyjadrenia s tým, že si kládol za cieľ dosiahnuť minimálne
vyrovnané hospodárenie.

Výsledky hospodárenia vykázané účtovnou závierkou k 31.12.2014
r. 2013

r. 2014

Rozdiel

99.075

84.113

- 14.962

84,90

Tržby za nájom

192.228

190.381

- 1.847

99,04

Tržby celkom

299.572

275.823

- 23.749

92,07

Náklady celkom

248.598

250.219

+ 1.621

100.65

Tržby za vlastné práce

%

Hospodársky výsledok
Pred zdanením

+ 50.974

+ 25.603

Po zdanení

+ 42.332

+ 19.178

Pohľadávky k 31.12.2014
Účtovná závierka k 31.12.2014 vykázala len krátkodobé pohľadávky v čiastke 36.723 .- €.
Z toho v lehote splatnosti 24.899 .- € a po lehote splatnosti 11.824 .- €.
Finančnú situáciu má spoločnosť konsolidovanú. Bankové úvery v sledovanom období neboli prijaté.

