P O T R A V I N O P R O J E K T, a. s.

POLROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA
EMITENTA CENNÝCH PAPIEROV
za obdobie od 01.01. – 30.06.2009
(REGULOVANÉ INFORMÁCIE)

POLROČNÁ SPRÁVA
regulovaná informácia
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 2009

Účtovné obdobie:

31321780

IČO:
od: 01.01.2009

do: 30.06.2009

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:

64369449

E-mail:

ppb@ppba.sk

WWW stránka

ppba.sk

Dátum vzniku:

01.05.1992

Zakladateľ:

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

Základné imanie (v Sk):

Fond národného majetku SR

www.ppba.sk

www.ppba.sk
Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov
dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného
informačného systému, v ktorej bola polročná finančná
správa zverejnená
22.08.2009 Nový čas

Dátum zverejnenia
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)
Priebežná skrátená účtovná závierka podľa SAS
Účtovná závierka-základné údaje
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 Súvaha podľa IAS/IFRS
okrem 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 Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS
účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.

V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne
zostavujú účtovnú závierku 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)

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:
AUDIT PARTNER s.r.o., Hánnova 10, 851 04 Bratislava, Licencia SKAu č. 279, zodpovedný audítor Ing. Jana Reháková SKAu č. 810

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 schvalilo valné zhromaždenie a ktorý sa podarilo obchodnými dohodami naplniť. Na projektové práce bolo
prijatých spolu 23 objednávok na ktoré boli uzatvorené hospodárske zmluvy. Záväzky voči zákazníkom boli v dohodnutých termínoch aj splnené. Dosiahnuté výnosy z vlastnej výroby
a služieb dosiahli 172 209,-€ a výsledkom hospodárskej činnosti bolo 5 715,-€ zisku. Najvyššou nákladovou položkou boli osobné náklady spolu 121 538,-€. Vlastné imanie
spoločnosti tvorí základné imanie a kapitálové fondy, dosiahlo hodnotu 788 295,-€. 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 2009 pracovalo
v spoločnosti 21 zamestnancov. Spoločnosť kladie dôraz na bezpečnosť a sociálny program zamestnancov.
b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa
V období od 30. júna 2009 do 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 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 2009 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
Zisk za rok 2008 vo výške 16 699,25 € bol rozdelený nasledovne :
rezervného fondu
1 707,60 €
Do sociálneho fondu
3 490,13 €
Nerozdelený zisk
11 561,52 €

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
Všetky obchody boli vykonávané plynule podľa dohôd a obchodných zmlúv.

Do

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 25.04.2003, 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 ďalšie 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. Dozorná rada vykonáva súčasne
aj činnosť výboru pre audit § 19 a zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Závery z kontrolnej činnosti predkladá valnému 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. František Melkus - podpredseda predstavenstva, Ing. Alexander Koštenský - člen predstavenstva, Ing. Andrej Križanský - 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
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
Vydané cenné papiere, ktoré tvoria
ISIN
základné imanie vrátane údajov o CS 0009000559
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 :

Systém and Technol. Slovakia a Tri fyzické osoby

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.

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze
vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje priebežná
účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a
spoločností zaradených do celkovej konsolidácie podľa požiadaviek uvedených odsekoch 3 a 4 § 35 zákona o burze a že uvedená priebežná správa obsahuje
verný prehľad informácií podľa odseku 9 § 35 zákona o burze.

Priebežná správa obsahuje dôležité udalosti ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ich dopad na priebežnú účtovnú závierku s opisom
hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia. V hodnotenom období pokračovali štandardné obchodné vzťahy. Druhý polrok má určité riziká a je závislý
od úspešnosti managmentu a jeho obchodných rokovaní.

Spracované : Potravinoprojekt, a.s. 30.07.2009

POZNÁMKY
k úþtovnej závierke
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Poznámky k úþtovnej závierke
30. 6. 2009
Zostavenej ku dĖu: .........................

(PodĐa opatrenia, ktorým sa ustanovuje obsah poznámok ako súþasti individuálnej úþtovnej závierky na
zverejnenie pre podnikateĐov úþtujúcich v sústave podvojného úþtovníctva þíslo 4455/2003-92 opatrenia MF SR
zverejnené vo Finanþnom spravodajcovi 10/2003 a 20/2003). Údaje sa uvádzajú v tis. Sk Ak nie je v prílohe dostatok miesta informácie sa predložia v oþíslovaných prílohách.
Bežne obdobie (BO)
Predchádzajúce obdobie (PO)
V poznámkach úþtovej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom úþtovnom období úþtovala v sústave jednoduchého úþtovníctva sa
uvádzajú len údaje za bežné úþtové obdobie.

A. Základné informácie o úþtovnej jednotke
Potravinoprojekt, a.s.
A. a) Obchodné meno úþtovnej jednotky .....................................................................................................................
Polianky 5, 841 01 Bratislava
Sídlo ....................................................................................................................................................................
1. 5. 1992
Dátum založenia ..................................................................................................................................................
1. 5. 1992
Dátum vzniku .......................................................................................................................................................

A. b) Opis hospodárskej þinnosti úþtovnej jednotky:
´ ˇ
ˇ vystavbe,
´
´ prace
´
ˇ
Projektova
cinnost’ v investic.
prípravne
pre stavbu, inzinierska
.......................................................................................................................................................................................
ˇ
’
cinnost
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
A. c) Priemerný poþet zamestnancov poþas úþtovného obdobia:
UkazovateĐ
1. Priemerný poþet
2. Stav pracovníkov

Zamestnanci spolu
BO

Z toho vedúci zamestnanci
PO

18
18

BO

19
19

PO

3
3

3
3

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ruþiacim spoloþníkom:
Obchodné meno

Právna
forma

Sídlo

Ostatné dôležité skutoþnosti

A. e) Právny dôvod na zostavenie úþtovnej závierky:
x riadna
mimoriadna
Dôvod na zostavenie mimoriadnej úþtovnej závierky:
rozdelenie
zaþiatok likvidácie

zlúþenie
koniec likvidácie

splynutie
vyhlásenie konkurzu

zmena právnej formy
zrušenie konkurzu

30. 4. 2009
A. f) Dátum schválenia úþtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: ...............................................................
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B. Informácie o þlenoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
úþtovnej jednotky
B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány:
Meno, priezvisko, (obch. meno) þlena

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Kurt Kristel
ˇ
Frantisek
Melkus
ˇ
´
Alexander Kostensky
ˇ
´
Andrej Krizansky

Názov orgánu

Poznámka

ˇ
´
statutar.
ˇ
´
statutar.
ˇ
´
statutar.
ˇ
´
statutar.

predseda
podpredseda
ˇ
clen
ˇ
clen

´
organ
´
organ
´
organ
´
organ

B. b) Štruktúra spoloþníkov a akcionárov
Hodnota a percentuálna výška ich podielu na základnom imaní. Výška podielu na ostatných položkách
vlastného imania sa uvádza v prípade, ak sa percentuálny podiel spoloþníkov na základnom imaní odlišuje od podielu spoloþníkov na ostatných položkách vlastného imania.
Por.
þíslo

Názov, meno spoloþníka

Hodnota podielu na základnom
imaní
Absolútna
BO

1.

S+T Slovakia

2.
3.

IPSZP
Agrokons a.s.

4.

Themos Praha

5.

Fyz. osoby

PO

3 768,00
3 768,00

%
BO

PO

Výška podielu
na hlasovacích právach
%
BO

PO

Výška % podielu na ostatných položkách vlastného imania ak sa odlišuje
od ich podielu na základnom imaní
%
BO

PO

19,08

1,00
1,00

1,00
1,00

0,10
0,10

3,00

3,00

0,10

15 981,00
15 981,00

80,90

6.
7.

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je úþtovná jednotka jeho súþasĢou
C. a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej úþtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú úþtovnú závierku za
všetky skupiny úþtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je úþtovná jednotka konsolidovanou
úþtovnou jednotkou:
.......................................................................................................................................................................................
C. b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej úþtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú úþtovnú závierku za
tú skupinu úþtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súþasĢou je aj úþtovná jednotka; uvádza sa aj
obchodné meno a sídlo úþtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou úþtovnou jednotkou:
.......................................................................................................................................................................................
C. c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej úþtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované úþtovné závierky:
.......................................................................................................................................................................................
Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované úþtovne závierky:
.......................................................................................................................................................................................

D. Ćalšie informácie
a/ rozpracované v þasti E.
b/ rozpracované v þasti F.
c/ rozpracované v þasti G.
d/ rozpracované v þasti H.

e/ rozpracované v þasti I.
f/ rozpracované v þasti J.
g/ rozpracované v þasti K.
h/ rozpracované v þasti L.

i/ rozpracované v þasti M. a N.
j/ rozpracované v þasti O.
k/ rozpracované v þasti P.
l/ rozpracované v þasti R.
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E. Informácie o úþtovných zásadách a úþtovných metódach.
E. a) Úþtovná jednotka bude nepretržite pokraþovaĢ vo svojej þinnosti:
V prípade ak nie, uviesĢ dôvod:

x Áno

Nie

E. b) Zmeny úþtovných zásad a metód
Úþtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o úþtovníctve, s osobitosĢami:
Druh zmeny zásady alebo metódy

Dôvod zmeny

Zmena Štruktúry položiek súvahy a výkazu
ziskov a strát v stĎpci

Zmena zákona

Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie
Bez vplyvu na výsledok hospodárenia a
vlastné imanie

E. c) Spôsob oceĖovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
Podnik nakupoval v danom roku nehmotný investiþný majetok
1) Nehmotný investiþný majetok nakupovaný, podnik oceĖoval obstarávacou cenou v zložení:
x Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
x dopravné
provízie
skonto
poistné
clo
Podnik tvoril vlastnou þinnosĢou nehmotný investiþný majetok
2) Nehmotný investiþný majetok vytvorený vlastnou þinnosĢou oceĖoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:
priame náklady
nepriame náklady spojené s výrobou
inak:
Nehmotný investiþný majetok vytvorený vlastnou þinnosĢou oceĖoval podnik reprodukþnou obstarávacou cenou v
prípade, ak vlastné náklady sú vyššie ako reprodukþná obstarávacia cena tohto majetku.
Podnik v bežnom roku nakupoval hmotný investiþný majetok
3) Hmotný investiþný majetok nakupovaný oceĖoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
x obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
x dopravné
provízie
poistné
clo
Podnik v bežnom roku tvoril HIM vlastnou þinnosĢou
4) Hmotný investiþný majetok vytvorený vlastnou þinnosĢou oceĖoval podnik vlastnými nákladmi v zložení
priame náklady
nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením hmotného majetku
inak:
Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere
5) Podiely na základnom imaní spoloþností, cenné papiere a deriváty oceĖoval:
x obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom,
( pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)
metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
inak:
Podnik nakupoval zásoby
Úþtovanie obstarania a úbytku zásob.
Pri úþtovaní zásob postupoval podnik podĐa Postupov úþtovania, ÚT I, þl. 2
x spôsobom A úþtovania zásob
spôsobom B úþtovania zásob
3
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6) Nakupované zásoby oceĖoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
x cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
x dopravné
provízie
poistné
clo
Náklady súvisiace s obstaraním zásob
pri príjme na sklad sa rozpoþítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby,
x obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s
obstaraním (Postupy úþtovania ÚT 1. þl. IV. ods. 3). Pri vyskladnení sa tieto náklady zahĚĖali do nákladov
predaného tovaru (501, 504) záväzne stanoveným spôsobom, urþeným podnikom takto:
Popis:
obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeĐovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podĐa
internej smernice a odchýlku od skutoþnej ceny obstarania (tamtiež) Pri vyskladnení sa táto odchýlka
rozpúšĢala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podĐa popisu:
Pri vyskladnení zásob sa používal
vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesaþne

x metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku
zásob)
iný spôsob:
Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou
7) Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceĖoval vlastnými nákladmi
x podĐa skutoþnej výšky nákladov, v zložení
Ŷ priame náklady
Ŷ þasĢ nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním.
Podnik oceĖoval peĖažné prostriedky, ceniny, pohĐadávky, záväzky
8) PeĖažné prostriedky a ceniny, pohĐadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceĖoval menovitou hodnotou
9) PohĐadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohĐadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri
ich prevzatí oceĖoval obstarávacou cenou.
Podnik prijal darovaný majetok
10) Majetok nadobudnutý darovaním oceĖoval reprodukþnou obstarávacou cenou, s výnimkou peĖažných prostriedkov a cenín a pohĐadávok ocenených menovitými hodnotami.
Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii
11) Novozistený majetok podnik oceĖoval reprodukþnou obstarávacou cenou.
E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku
Spôsob zostavenia úþtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité úþtovné odpisové metódy pri stanovení úþtovných odpisov:
Druh majetku

software
DNM
Budovy
´ veci
Sam. hnutel.
Pestovat. celky

Doba odpisovania

Sadzba odpisov

4
3
55
4
25

Odpisová metóda

25
33,3
2
25
4

rovnomerný
rovnomerný
rovnomerný
rovnomerný
rovnomerný
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x Odpisový plán úþtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002

dodržiavala sa zásada jeho odpísania v úþtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania Odpisové
sadzby pre úþtovné a daĖové odpisy nehmotného investiþného majetku sa nerovnajú.

Odpisový plán úþtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob
odpisovania podĐa daĖových odpisov. Odpisové sadzby pre úþtovné a daĖové odpisy nehmotného
investiþného majetku sa rovnajú.
Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

x Odpisový plán úþtovných odpisov hmotného majetku podnikateĐ zostavil interným predpisom v ktorom
vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraćovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam
jeho používania. Odpisové sadzby pre úþtovné a daĖové odpisy podnikateĐa sa nerovnajú
Odpisový plán úþtovných odpisov hmotného majetku podnikateĐ zostavil interným predpisom tak že za základ
vzal metódy používané pri vyþísĐovaní daĖových odpisov. Odpisové sadzby pre úþtovné a daĖové odpisy
podnikateĐa sa rovnajú. Roþný úþtovný odpis sa odlišuje od daĖového podĐa poþtu mesiacov od zaradenia do
konca roka
E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:
Majetok

Ocenenie

Výška dotácie

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy
F. a) PrehĐad o pohybe dlhodobého majetku
1) Pohyb obstarávacích cien
Druh majetku
B.

Neobežný majetok r. 004 +013+023

B.I.

Dlhodobý nehmotný majetok r. 005 až 012

B.I.1. Zriaćovacie výdavky (011)
2. Aktivovane náklady na vývoj (012)

Riadok
súvahy

Obstarávacia
cena ku 31.12.
BO

1 004 834

004

12 073

993

13 066

005
006
007

5. Goodwill (015)

009

6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)

010

7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041)

011

8. Poskytnuté preddavky na DHM (051)

012

2. Stavby (021)

Presuny
(+/-)

9 122

008

B.II.1. Pozemky (031)

Úbytky

995 712

4. OceniteĐné práva (014)

Dlhodobý hmotný majetok r. 014 až 022

Prírastky

003

3. Software (013)

B.II.

Obstarávacia
cena k 1.1.
BO

2 277

9 796

013

2 277

993

973 216

014

76 927

015

10 789

981 345
76 927

3. Samostatne hnut. veci (022)

016

693 343
201 885

4. PestovateĐské celky trvalých porastov (025)

017

1 061

1 061

5. Zákl stádo a Ģažné zvieratá (026)

018

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,032)

019

10 423

10 423

7. Obstarávaný dlhodobý hm majetok (042)

020

8. Poskytnuté preddavky na DHM (052)

021

9. Opravná položka k nadobudnutému majetku

022

B.III.

Dlhodobý finanþný majetok

023

8 129

701 473
201 884
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2) Pohyb oprávok, opravných položiek
Oprávky podĐa druhu majetku

Riadok
súvahy

B.

Neobežný majetok r. 004 +013+023

003

B.I.

Dlhodobý nehmotný majetok r. 005 až 012

004

B.I.1. Zriaćovacie výdavky (011)
2. Aktivovane náklady na vývoj (012)

007
008

5. Goodwill (015)

009

6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)

010

7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041)

011

8. Poskytnuté preddavky na DHM (051)

012

B.II.1. Pozemky (031)

Úbytky
oprávok a
opravných
položiek

Presuny
( +/-)

Oprávky a
opravné
položky ku
31.12. BO

318 915
8 759

14 755
1 152

333 670
9 911

996

285

1 281

7 763

867

8 630

310 156

13 603

323 759

006

4. OceniteĐné práva (014)

Dlhodobý hmotný majetok r. 014 až 022

Prírastky
oprávok a
opravných
položiek

005

3. Software (013)

B.II.

Oprávky a
opravné
položky
k 1.1. BO

013
014

2. Stavby (021)

015

143 710

7 174

150 884

3. Samostatne hnut. veci (022)

016

4. PestovateĐské celky trvalých porastov (025)

017

165 540
906

6 408
21

171 948
927

5. Zákl stádo a Ģažné zvieratá (026)

018

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,032)

019

7. Obstarávaný dlhodobý hm majetok (042)

020

8. Poskytnuté preddavky na DHM (052)

021

9. Opravná položka k nadobudnutému majetku

022

B.III.

Dlhodobý finanþný majetok

023

3) Pohyb zostatkových cien
Riadok
súvahy
003

Oprávky podĐa druhu majetku
B.

Neobežný majetok r. 004 +013+023

B.I.

Dlhodobý nehmotný majetok r. 005 až 012

3 314

3 155

1 281

996

2 033

2 159

973 216
76 927
15 450

19 977
2 318
16 559

1 082
6

1 095
5

10 423

10 423

005

2. Aktivovane náklady na vývoj (012)

006

3. Software (013)

007

4. OceniteĐné práva (014)

008

5. Goodwill (015)

009

6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)

010

7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041)

011

8. Poskytnuté preddavky na DHM (051)

012

Dlhodobý hmotný majetok r. 014 až 022

013

B.II.1. Pozemky (031)

014

2. Stavby (021)

015

3. Samostatne hnut. veci (022)

016

4. PestovateĐské celky trvalých porastov (025)

017

5. Zákl stádo a Ģažné zvieratá (026)

018

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,032)

019

7. Obstarávaný dlhodobý hm majetok (042)

020

8. Poskytnuté preddavky na DHM (052)

021

9. Opravná položka k nadobudnutému majetku

022

B.III.

Zostatková cena
k 31.12. BO
20 391

004

B.I.1. Zriaćovacie výdavky (011)

B.II.

Zostatková cena
k 1.1. BO
19 321

Dlhodobý finanþný majetok

023

Podnik má dcérsky, spoloþný alebo pridružený podnik:
F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku
Poistený majetok

Poistná suma

DNM + DHM

PlatnosĢ zmluvy od - do

300,00 11.2008 - dlhodobo

6

Vytvorene´ v programe FORM studio - www.formstudio.sk

F. c) PrehĐad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri
ktorom má úþtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladaĢ
Hodnota

Majetok

BO

PO

pozemok + stavba v prospech ˇ
CSOB
’
vid príloha

F. d) PrehĐad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteĐ
zmluvou o zabezpeþovacom prevode práva, alebo ktorý užíva úþtovná jednotka na základe zmluvy o
výpožiþke
Hodnota

Majetok

BO

PO

F. e) PrehĐad o dlhodobom nehnuteĐnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do
katastra nehnuteĐností ku dĖu zostavenia úþtovnej závierky a táto ho užíva
Hodnota

Majetok

BO

PO

F. f) Charakteristika Goodwilu
Spôsob nadobudnutia goodwillu

Hodnota

Spôsob výpoþtu hodnoty

F. g) PrehĐad o položkách úþtovaných na úþte 097 - opravná položka k nadobudnutému majetku
Dôvod úþtovania

Obstar. hodnota

Oprávky

Zostatková hodnota

F. h) PrehĐad o výskumnej a vývojovej þinnosti v bežnom období
Náklady

Náklady vynaložené v
bežnom období na vývoj neaktivované

Náklady na výskum

Náklady vynaložené v bežnom
období na vývoj - aktivované
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F. i.) Štruktúra dlhodobého finanþného majetku podĐa položiek súvahy.
Charakteristika podnikov v þlenení podĐa položiek súvahy (podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, v
spoloþnosti s podstatným vplyvom):
Vlastné imanie

Názov, sídlo ovládanej osoby, alebo
spoloþnosti s podstatným vplyvom

BO

PO

Hospodársky výsledok
BO

PO

Dôvod (% výška
hlasovacích práv. % výška
podielu na ZI a pod.)
BO

PO

F. j) Štruktúra dlhodobého finanþného majetku podĐa položiek súvahy.
Pohyb obstarávacích cien
Druh majetku
B.III.

Dlhodobý finanþný majetok r. 024 až 031

B.III.1. Podielové cenne papiere v ovládanej osobe
2. Podielové cenné papiere v spoloþnosti s podstatným
vplyvom

Riadok
súvahy
023

Obstarávacia cena
k 1.1. BO

Prírastky

Úbytky

Obstarávacia cena
k 31.12. BO

Presuny
(+/-)

10 423

10 423

10 423

10 423

024
025

3. Ostatné dlhodobé cenne papiere a podiely

026

4. Pôžiþky úþtovnej jednotke v konsol. celku

027

5. Ostatný dlhodobý finanþný majetok

028

6. Pôžiþky s dobou splatnosti najviac 1 rok

029

7. Obstarávaný dlhodobý finanþný majetok

030

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finanþný majetok

031

F. k) Štruktúra dlhodobého finanþného majetku podĐa položiek súvahy.
Pohyb opravných položiek k dlhodobému finanþnému majetku
Druh majetku
B.III.

Dlhodobý finanþný majetok r. 024 až 031

B.III.1. Podielové cenne papiere v ovládanej osobe
2. Podielové cenné papiere v spoloþnosti s podstatným
vplyvom

Riadok
súvahy

Stav
k 1.1. BO

Prírastky

Úbytky

Presuny
(+/-)

Zostatok
k 31.12. BO

023
024
025

3. Ostatné dlhodobé cenne papiere a podiely

026

4. Pôžiþky úþtovnej jednotke v konsol. celku

027

5. Ostatný dlhodobý finanþný majetok

028

6. Pôžiþky s dobou splatnosti najviac 1 rok

029

7. Obstarávaný dlhodobý finanþný majetok

030

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finanþný

031

F. I) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finanþného majetku
Zmena stavu majetku (prírastky +, úbytky -)

Zložky dlhodobého finanþného majetku

BO

PO

Zmena stavu dlhodobého finanþného majetku - spolu
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F. m) PrehĐad o dlhodobom finanþnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má
úþtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladaĢ
Hodnota

Majetok

BO

PO

F. n) Ocenenie dlhodobého finanþného majetku ku dĖu zostavenia úþtovnej závierky
Majetok

Druh ocenenia /reálnou hodnotou, alebo metódou
vlastného imania/

Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na
výšku vlastného imania
BO

PO

F. o) Opravné položky k zásobám podĐa položiek súvahy.
Položka súvahy

Zásoba

Materiál

Stav k 1.1. BO

163
34 384

Nedokonþená výroba a polotovary

Tvorba v BO

Stav ku 31.12.
BO

Zníženie v BO

53
84 937

216
61 650

57 671

Zákazková výroba s predpokl. dobou
ukonþenia dlhšou ako jeden rok
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Poskytnuté preddavky na zásoby

F. p) PrehĐad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má úþtovná jednotka
obmedzené právo s nimi nakladaĢ
Hodnota

Majetok

BO

PO

F. q1) PrehĐad o zákazkovej výrobe
Hodnota

Všeobecné údaje

BO

PO

1 a. Hodnota tej þasti celkových výnosov zo zákazkovej výroby, ktorá bola v bežnom úþtovnom období /BO/
vykázaná vo výnosoch
1 b. Metóda urþenia výnosov zo zákazkovej výroby vykázaných v bežnom úþtovnom období
x výnosy zo zákazky sa úþtujú v závislosti od stupĖa dokonþenia danej zákazky (metóda percenta
dokonþenia).
1 c. Metóda urþenia stupĖa dokonþenia zákazkovej výroby
pomer skutoþne vynaložených nákladov na zákazku za vykonanú prácu k celkovým nákladom na
zákazku podĐa rozpoþtu.
posúdenie, zmapovanie vykonanej práce podĐa poþtu odpracovaných hodín, poþtu ukonþených
operácii a pod.
dokonþenie niektorých fyzických proporcií (napr. dokonþenie poschodia domu k celkovému poþtu
poschodí)
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F. q2) PrehĐad o zákazkovej výrobe
F 2. a 3) Údaje o zákazkovej výrobe
Fakturované sumy
za neukonþenú
zákazkovú výrobu

Celková suma
vynaložených
nákladov ku 31.12.
BO

1

2
51 904,00

Vykázaný zisk
alebo strata zo
zákazkovej výroby

Celková suma
prijatých
preddavkov na
zákazku

Celková suma
zadržanej platby

Saldo zákazkovej
výroby

4

5

6=2+3-1

3
5 767,00

57 671,00

F. r) Opravné položky k pohĐadávkam
Opravné položky podĐa súvahových položiek pohĐadávok
Druh pohĐadávky

z obchod. styku

Riadok
súvahy

048

Stav k 1.1.
BO

Dôvod tvorby

rizikové

Prírastky

Stav ku
31.12. BO

Úbytky

40 402

40 402

F. s) PohĐadávky do lehoty a po lehote splatnosti
Suma

Text

BO

PohĐadávky do lehoty splatnosti

PO

49 039,00
1 545 473,00

PohĐadávky po lehote splatnosti

28 257,00
1 553 699,00

F. t) PohĐadávky zabezpeþené záložným právom, alebo inou formou zabezpeþenia
PohĐadávka

Forma zabezpeþenia

Hodnota

F. u) PohĐadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohĐadávky, pri ktorých má obmedzené právo s nimi
nakladaĢ
Suma

PohĐadávka

BO

PO

F. v) Odložená daĖová pohĐadávka
Dôvod

ZákladĖa pre výpoþet
BO

PO

Suma odloženej daĖovej pohĐadávky
BO

PO
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F. w a x) Významné položky krátkodobého finanþného majetku a opravné položky ku krátkodobému
finanþnému majetku
Opravne položky podĐa súvahových položiek krátkodobého finanþného majetku
Druh pohĐadávky

Riadok
súvahy

Stav k 1.1.
BO

Dôvod tvorby

Prírastky

Stav ku
31.12. BO

Úbytky

F. y) Krátkodobý finanþný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorom má obmedzené
právo s ním nakladaĢ
Suma

Krátkodobý finanþný majetok

BO

PO

F. za) Ocenenie dlhodobého finanþného majetku ku dĖu zostavenia úþtovnej závierky
Majetok

Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na
výšku vlastného imania

Druh ocenenia

BO

PO

F. zb) Významné položky þasového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Významné položky nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

poistenie

Suma
BO

PO

334,00

334,00

F. zc) Majetok prenajatý formou finanþného prenájmu - u prenajímateĐa:
1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12 BO:
z toho istina je:

a finanþný výnos je:

2) Suma istiny u prenajímateĐa a finanþného výnosu podĐa doby splatnosti:
Doba platnosti

Istina

Finanþný výnos

2a) do 1 roku vrátane
2b) od 1 do 5 rokov
2c) viac ako 5 rokov
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G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy
G. a.1,2,4,6) Údaje o vlastnom imaní
Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR
v tis. Sk

Text

BO

Základné imanie celkom
Poþet akcií (a.s.)
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)

PO

655 713,00
19 754,00
33,19

655 713,00
19 754,00
33,19

655 713,00
655 713,00

655 713,00
655 713,00

Hodnota podielov podĐa spoloþníkov (obchodná spoloþnosĢ)
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní
Hodnota upísaného vlastného imania
Hodnota splateného základného imania
Hodnota vlastných akcií vlastnená úþtovnou jednotkou, alebo Ėou ovládanými osobami a
osobami, v ktorých má úþtovná jednotka podstatný vplyv

G. a.3) Rozdelenie úþtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka
V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok - úþtovný zisk z minulého úþtovného obdobia
nasledovným spôsobom:
Rozdelenie zisku minulého úþtovného obdobia

Druh prídelu

BO

Zisk k rozdeleniu z minulého obdobia, z toho:
Prídel do zákonného rezervného fondu

PO

16 699,00
1 708,00

16 297,00
1 660,00

3 490,00
121,00

2 312,00
4 027,00

11 501,00

8 298,00

Prídel na zvýšenie základného imania
Prídel do štatutárnych fondov
Prídel do ostatných fondov
Použitie na vyrovnanie straty z minulých rokov
Dividendy spoloþníkov
Nerozdelený zisk minulých rokov
Ine rozdelenie zisku

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:
V návrhu rozdelenia sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému organu úþtovnej jednotky
Úhrada straty minulého úþtovného obdobia

Druh úhrady

BO

PO

Strata minulého obdobia spolu, v tom:
Úhrada straty z rezervného fondu
Úhrada straty zo štatutárnych a ostatných fondov
Úhrada straty spoloþníkmi
Úhrada straty znížením základného imania
Úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod na neuhradenú stratu z minulých rokov
Iná úhrada straty
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G. a.5). PrehĐad o zisku a strate, ktorá nebola úþtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na úþty
vlastného imania
v tis. Sk

Text

BO

PO

Zmeny reálnej hodnoty majetku
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania
Iné prípady:

Spolu

G. b) Tvorba a þerpanie rezerv v bežnom roku s oznaþením:
zákonná rezerva - Z, ostatná rezerva (úþtovná) – Ú
Osobitne sa oznaþia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb.
Stav k 1.1.
BO

Popis rezervy, jej oznaþenie

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav ku
31.12. BO

Predpokladaný
rok použitia
rezervy

Zákonné:
Rezerva na mzdy na dovolenku + soc.

14 537

14 537

17 538

17 538

Rezerva na odmeny zamestnancom
Rezerva na náklady na energie a iné
služby
Iná:

G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti: 330
Záväzky po lehote splatnosti: 0
G. d) Štruktúra záväzkov podĐa zostatkovej doby splatnosti
Súvahová položka záväzku

Spolu /
v tom

´ ¨
Zavazky
z obch. styku
´ ¨
ˇ spolocníkom
ˇ
Zavazky
voci
´ ¨
Zavazky
zamestnancom
´
Zo social. poistenia
ˇ ´ zavazky
´ ¨
Danove
ˇ
CSOB

Zostatková doba
splatnosti do 1 roka
vrátane

Zostatková doba
splatnosti od 1 do 5 rokov
vrátane

Zostatková doba
splatnosti viac ako 5 rokov

8 517

11
6
3
1 520

856
576
248
679
285

Spolu
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G. e) Hodnota záväzkov zabezpeþená záložným právom
Hodnota záväzku zabezpeþená

Druh formy zabezpeþenia záväzku

Záložným právom

Inou formou zabezpeþenia

G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku
Titul vzniku odloženého daĖového záväzku

Výpoþet a suma

DaĖová zost. cena dlhodobého majetku |e menšia ako úþtovná
Iné:

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu
Suma

Text

BO

Stav sociálneho fondu k 1.1. BO

3
3
1
6

Tvorba
ýerpanie
Stav sociálneho fondu k 31.12. BO

PO

368,00
968,00
315,00
021,00

2
3
2
3

456,00
485,00
788,00
153,00

G. h) Vydané dlhopisy
Text

Druh
dlhopisu

Druh
dlhopisu

Druh
dlhopisu

Druh
dlhopisu

Druh
dlhopisu

Druh
dlhopisu

ýíslo
Menovitá hodnota
Emisný kurz
Úrok
SplatnosĢ

G. i) Bankové úvery, pôžiþky, návratné finanþné výpomoci
Bežné obdobie:
Charakteristika bankového úveru,
výpomocí

Mena

Hodnota v
cudzej mene

Hodnota v Sk

Výška úroku

SplatnosĢ

Forma
zabezpeþenia

Mena

Hodnota v
cudzej mene

Hodnota v Sk

Výška úroku

SplatnosĢ

Forma
zabezpeþenia

Predchádzajúce obdobie:
Charakteristika bankového úveru,
výpomocí
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G. j) Významné položky þasového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:
Opis významnej položky

Hodnota BO

Hodnota PO

Hodnota BO

Hodnota PO

Hodnota BO

Hodnota PO

G. k) Významné položky derivátov:
Opis významnej položky

G. l) Majetok a záväzky zabezpeþené derivátmi
Majetok a záväzky

G. m) Majetok prenajatý formou finanþného prenájmu - u nájomcu
1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12 BO:
z toho istina je:

a finanþný náklad je:

2) Suma istiny a finanþného nákladu podĐa doby splatnosti:
Doba platnosti

Istina

Finanþný výnos

2a) do 1 roku vrátane
2b) od 1 do 5 rokov
2c) viac ako 5 rokov
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H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch
H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar
Hodnota podĐa druhov typov výrobkov a služieb
Produkt 1:

Teritórium odbytu
BO
Slovenská republika

ˇ
ˇ
sluzby-projekt.
cinnost’
PO

121 657,00

558 687,00

12 670,00

21 178,00

CZK

Spolu

H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizaþných zásob
Odôvodnenie vzniku tohto rozdielu podĐa jednotlivých položiek
Druh zásoby

BO
Nedokonþená výroba a polotovary

Zmena stavu vnútroorgan.
zásob vykázané vo výkaze
ziskov a strát
BO
PO

Zmena stavu zásob
súvahových položiek

61 650,00

PO

33 858,00

27 266,00

Rozdiel
BO

PO

1 715,00

Hotové výrobky
Spolu
Dôvody rozdielov /+,-/:

Spolu po zohĐadnení rozdielov

H. c) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov
Položky výnosov pri aktivácii

Hodnota BO

ˇ
ˇ
Trzby
sluzieb
ˇ
Trzby
DHM predaj
´
Penale

Hodnota PO

172 269,00
491,00

358 296,00
3 485,00
7 402,00

H. d) Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej þinnosti
Položky výnosov

Hodnota BO

´
zo sud.
uznesení
´
’
nahrada
od poistovní

Hodnota PO

551,00

H. e) Významné položky finanþných výnosov a celková suma kurzových ziskov
Položky výnosov

Hodnota BO

Celková hodnota kurzových ziskov
Z toho: kurzové zisky úþtované ku koncu
obdobia
Iné:

Hodnota PO

9,00
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H. f) Mimoriadne výnosy týkajúce sa bežného obdobia a týkajúce sa minulých období
Položky výnosov

Rok, ktorého sa úþtovania
týkalo

Hodnota BO

Hodnota PO

Spolu

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch
I. a) Významné položky nákladov za poskytnuté služby
Položky nákladov

Hodnota BO

´
´ spotreba
Vyrobna
´ naklady
´
Osobne
Dane a poplatky

Hodnota PO

46 187,00
121 538,00
4 087,00

104 944,00
206 236,00
2 535,00

I. b) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej þinnosti
Položky nákladov

Hodnota BO

Odpisy
ˇ
’
na hospod. cinnost

Hodnota PO

14 755,00
2 277,00

21 683,00
3 156,00

l. c) Významné položky finanþných nákladov a celková suma kurzových strát
Položky nákladov

Hodnota BO

Hodnota PO

Kurzové straty spolu
V tom kurzové straty zaúþtované ku koncu
obdobia

I. d) Mimoriadne náklady týkajúce sa bežného obdobia a predchádzajúcich období
Položky nákladov

Rok, ktorého sa úþtovania
týkalo

Hodnota BO

Hodnota PO

Spolu
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I. e) Náklady na uisĢovacie služby
Položky nákladov

Hodnota BO

Náklady za overenie audítorom

Hodnota PO

1 743,00

1 743,00

Iné iusĢovacie služby
DaĖové poradenstvo
Iné súvisiace služby, ktoré poskytol audítor

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov
J. a-e, g) Odložená daĖ
Text

Hodnota BO

Hodnota PO

a) Suma odloženej dane z príjmov úþtovanej v BO ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov
b) Suma odloženej daĖovej pohĐadávka úþtovanej v BO, sa týka umorovania
daĖovej straty, nevyužitých daĖových odpoþtov, iných nárokov, doþasných
rozdielov PO, ku ktorým sa predtým odložená daĖová pohĐadávka neúþtovala
c) Suma odloženého daĖového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúþtovania tej
þasti odloženej daĖovej pohĐadávky v BO, o ktorej sa úþtovalo v
predchádzajúcich úþtovných obdobiach
d) Suma neuplatneného umorenia daĖovej straty, nevyužitých daĖových odpoþtov
a iných nárokov a odpoþítateĐných doþasných rozdielov, ku ktorým nebola
úþtovaná odložená daĖová pohĐadávka
e) Odložená daĖ z príjmov, ktorá sa vzĢahuje k položkám úþtovaným priamo na
úþty vlastného imania bez úþtovania na úþty nákladov a výnosov
g) Zmena sadzby dane z príjmov

J. f) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daĖou z výsledku hospodárenia pred zdanením
r.

Text

Hodnota BO v tis.
Sk

DaĖ v % zo zisku
pred zdanením

Hodnota PO v tis.
Sk

DaĖ v % zo zisku
pred zdanením

1

Splatná daĖ z príjmov

2

Odložená daĖ z príjmov

3

Výsledok hospodárenia pred zdanením

100

100

4

Sadzba dane z príjmov

19

19

5

Výsledok hospodárenia pred zdanením
vynásobený sadzbou /daĖ bez
pripoþítateĐných a odpoþítateĐných
položiek/

6

Celková daĖ z príjmov vykázaná
v závierke

7

Rozdiel /r. 6-5/
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K. Informácie k údajom na podsúvahových úþtoch
K. a) Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, pohĐadávok a záväzkov z
opcií, odpísaných pohĐadávok a záväzkov
Titul

Názov

V hodnote

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach
L. a) Opis a hodnota budúcich možných záväzkov nevykázaných v súvahe.
Uvádzajú sa budúce možné záväzky vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne
záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ruþenia a informácie o iných formách zabezpeþenia so zvláštnym zreteĐom na spriaznené osoby.
Druh záväzku

Výška u
spriaznených osôb

Popis

Výška u ostatných

Vecné zabezpeþenie
Záväzkov

Záväzky z opcií

Záväzky zo súdnych sporov:

Záväzky z poskytnutých záruk:

Záväzky z predpisov a zmlúv
o podriadenosti záväzku

Záväzky z ruþenia aj za
ostatné spoloþnosti
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L. b) Opis a hodnota budúcich práv a povinnosti, ktoré sa nevykazujú v súvahe
Druh práva a povinnosti

Popis

Výška u spriaznených
osôb

Výška u ostatných

Práva a povinnosti z devízových termínovaných
obchodov a iných finanþných derivátov

Práva a povinnosti z opþných obchodov

Práva a povinnosti z dodania alebo prevzatia
výrobkov alebo služieb

Práva a povinnosti z leasingových, nájomných,
licenþných, poistných, servisných, koncesionárskych
zmlúv

Práva a povinnosti z investovania prostriedkov
získané oslobodením od dane z príjmov, z
privatizácie a pod.

M. Informácie k údajom o príjmoch þlenov orgánov spoloþnosti
M. a-c) Príjmy a výhody þlenov štatutárnych, dozorných a iných orgánov
Súþasní þlenovia orgánov
Príjmy þlenov orgánov

štatutárnych
BO

PeĖažné príjmy za þinnosĢ

PO

5760,00

5760,00

riadiacich
BO

dozorných
PO

5561,00

5561,00

BO

PO

199,00

199,00

NepeĖažné príjmy za þinnosĢ
Záruky za záväzky þlenov orgánov
Vyplatené peĖažné a nepeĖažné preddavky
Záruky za záväzky þlenov orgánov

Bývalí þlenovia orgánov
Príjmy þlenov orgánov

štatutárnych
BO

PO

riadiacich
BO

dozorných
PO

BO

PO

PeĖažné príjmy za þinnosĢ
NepeĖažné príjmy za þinnosĢ
Záruky za záväzky þlenov orgánov
Vyplatené peĖažné a nepeĖažné preddavky
Záruky za záväzky þlenov orgánov
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N. Informácie k údajom o ekonomických vzĢahoch so spriaznenými osobami
Spriaznenými osobami sú právnické osoby, ktoré sú vo vzĢahu k úþtovnej jednotke ovládanou osobou alebo
ovládajúcou osobou, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v úþtovnej jednotke, alebo je v nich vykonávaný podstatný
vplyv úþtovnou jednotkou, fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v úþtovnej jednotke
podstatný vplyv, zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu þinnosti úþtovnej jednotky a ich blízke osoby a
osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu þinnosti úþtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke
osoby, právnické osoby, v ktorých fyzické osoby hore uvedené vykonávajú podstatný vplyv a to aj
sprostredkovane, osoby, ktoré vykonávajú v úþtovnej jednotke a súþasne v inej úþtovnej jednotke prostredníctvom
þlenov štatutárnych orgánov, dozorných organov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniĢ ekonomické
zámery oboch úþtovných jednotiek, osoby, ktoré poskytli úþtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné
ovplyvniĢ ekonomické vzĢahy s úþtovnou jednotkou, osoby, s ktorými úþtovná jednotka realizuje taký objem
obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá, vplyvom sa rozumie priamy aj sprostredkovaný vplyv.
N. a-b) Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami
Zoznam obchodov:
kúpa a predaj tovaru, majetku, služby, obch. zastúpenie,
transféry, know-how, licencia, leasing, úvery, pôžiþka,
záruka, výpomoc

Názov spriaznenej osoby

Hodnotové vyjadrenie obchodu
absolútne
BO

PO

Hodnota obchodov realizovaných voþi spriazneným osobám
Celková hodnota obchodov realizovaných úþtovnou
jednotkou
Podiel hodnoty realizovaných obchodov voþi spriazneným
osobám a celkovej hodnote obchodov

N.c) Zoznam dohodnutých obchodov s ovládanou alebo ovládajúcou osobou bez ohĐadu na to, þi sa
obchody medzi nimi v bežnom období uskutoþnili alebo neuskutoþnili.
Zoznam obchodov:
kúpa a predaj tovaru, majetku, služby, obch. zastúpenie,
transféry, know-how, licencia, leasing, úvery, pôžiþka,
záruka, výpomoc

Názov ovládanej alebo ovládajúcej
osoby

Hodnota
BO

PO
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O. Informácie o skutoþnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje úþtovná
závierka do dĖa zostavenia úþtovnej závierky
Zoznam udalosti, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností
po dni, ku ktorému sa zostavuje úþtovná závierka do dĖa
zostavenia úþt. závierky

Dôvod

Hodnota
BO

PO

Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finanþného majetku ako
dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje
úþtovná závierka do dĖa zostavenia úþtovnej závierky
Zmena výšky rezerv a opravných položiek o ktorých sa úþtovná
jednotka dozvedela v hore uvedenom období
Zmena spoloþníkov úþtovnej jednotky
Prijatie rozhodnutie o predaji úþtovnej jednotky, alebo jej þasti
Zmeny významných položiek dlhodobého finanþného majetku
Zaþatie, alebo ukonþenie þinnosti þasti úþtovnej jednotky /napr.
prevádzkarne/
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov
Zlúþenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy
Mimoriadne udalosti - živelné pohromy
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia
významného pre þinnosĢ
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P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania
P. a-n) Zmeny zložiek vlastného imania
Text

Stav k 31.12.
PO

Prírastky

Úbytky

Stav k 31.12. BO

A.

Vlastné imanie spolu, v tom:

789 781

A.I.

Základné imanie, v tom:

655 713

655 713

A.I.1.

Základné imanie

655 713

655 713

63 857

63 857

63 857

63 857

2.

Vlastné akcie a obchodné podiely (252)

3.

Zmena základného imania (+/-419)

A.II.

Kapitálové fondy, v tom:

13 210

14 696

788 295

A.II.1. Emisné ážio (412)
2. Ostatné kapitálové fondy (413)
3. Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov (417
418)
4. OceĖovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
( +/-414)
5. OceĖovacie rozdiely 2 kapitálových úþastín (+/- 415)
6. OceĖovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a
rozdelení (+/-416)
A.III.

Fondy zo zisku, v tom:

A.III.1. Zákonný rezervný fond (421)

41 492

1 708

43 200

41 492

43 200

2. NedeliteĐný fond (422)
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423,427)
A.IV.

Výsledok hospodárenia minulých rokov

8 298

11 502

19 800

8 298

250

19 800

20 421

12

A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
A.V.

Hospodársky výsledok bežného úþtovného
obdobia

14 696

5 725

P. i) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend. Je uvedené v þasti G. a. 3).

14. 7. 2009
Dátum: ........................................

............................................................
Podpis štatutárneho orgánu
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