
regulovaná informácia

Informačná povinnosť za polrok: 2008 IČO:

Účtovné obdobie: od: 1.1.2008 do: 30.6.2008

Právna forma

Obchodné meno / názov:

Sídlo:

ulica, číslo

PSČ

Obec

Kontaktná osoba:

Tel.: smerové číslo 37 číslo:

Fax: smerové číslo 37 číslo:

E-mail:

WWW stránka

Dátum vzniku:

Predmet podnikania:

alebo

Účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy) , alebo podľa IAS/IFRS  (medzinárodné štandardy) SAS

Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)

CASH-FLOW-Nepriama metóda

UPOZORNENIE                                                                 

Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS

Súvaha podľa IAS/IFRS Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS/IFRS)

Poznámky

CASH-FLOW-Priama metóda

Príloha č. 5 (P5Poznámky)

Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí

zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných

štandardov.

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)

Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

Ing. Iveta Košelová          Ing. Miloš Juhás                                           

Priebežná skrátená účtovná závierka podľa IAS/IFRS Účtovná závierka-základné údaje

V § 35 ods. 5, 6, 7 zákona o burze je ustanovený minimálny

obsah skrátenej priebežnej účtovnej závierky

Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka

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

účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.

692 750 000

akciová spoločnosť

www.plastika.sk

00152781

emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

Nitra

6530 552, 6530 572

PLASTIKA

Novozámocká 222

949 05

6530 782

Časť 2. Účtovná závierka

Zakladateľ:

A.s.bola založená na základe uznesenia vlády SR z 21.12.1990 č. 632,Č.m. 6749/90 rozhodnutím ministra priemyslu SR číslo 113/1990 zo 

dňa 29.12.1990 podľa ust.par.15,62 a 63 Zák.č. 104/1990 zb.o akciových spoločnostiach v súlade s ust.par.32 ods. 3, 4 Zák.č. 111/1990Zb. o 

štátnom podniku.

Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov 

dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného 

informačného systému, v ktorej bola polročná finančná 

správa zverejnená 

www.plastika.sk

Hospodárske noviny

27.8.2008

 - výroba výrobkov, polotovarov a kompletizačných prvkov z plastov; výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely; sprostredkovanie 

obchodu-výrobky z plastov a so strojmi a technickými potrebami; veľkoobchod a maloobchod s výrobkami z plastov a so strojmi a 

techn.potrebami; verejná cestná nákladná doprava; podnikanie v oblasti zneškodňovania odpadov spaľovaním; vykonávanie železničnej 

dopravy na vlečke; výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla; výroba, oprava a montáž meradiel; prenájom nehnuteľností vrátane bytového 

hospodárstva; výskum a vývoj v oblasti spracovania plastov

Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)

Priebežná skrátená účtovná závierka podľa SAS Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)

Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)Výkaz ziskov  a strát 

Súvaha-pasíva Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)

Účtovná závierka-základné údaje

Súvaha-aktíva

POLROČNÁ SPRÁVA

v zmysle zákona o burze cenných papierov

Oznámenie spôsobu zverejnenia 

polročnej finančnej správy                  

§ 47 ods. 4 zákona o burze

internet

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o burze

Základné imanie (v Sk):

Dátum zverejnenia

Časť 1.- Identifikácia emitenta

1.1.1991



nie

Dátum auditu:  - 

§ 35 ods. 3 zákona o burze

nie

§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

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,

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

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku  (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)

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)

Po 30. júni 2008 a do dňa zostavenia priebežnej účtovnej závierky nenastali udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti. 

V roku 2008 očakáva spoločnosť tržby za vlastné výkony v objeme  999 000 tis. Sk a dosiahnutie kladného hosp. výsledku vo výške    20 000 tis. Sk. 

Plastika, a.s. neuskutočňuje výskumnú a vývojovú činnosť.

Spoločnosť k 30.6.2008 nenadobudla žiadne akcie.

Spoločnosť za rok 2007 vykázala stratu vo výške -8 859 tis. Sk. Valné zhromaždenie konané dňa 12.6.2008 rozhodlo o úhrade straty  nasledovne:                                                      - 

použitie zákonného rezervného fondu - 1 424 tis. Sk                                                                                                                                                                                                                                                        

- neuhradená strata - 7 435 tis.Sk

Časť 3. Priebežná správa 

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

Priebežná skrátená konsolidovaná účtovná závierka podľa 

IAS/IFRS

Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS/IFRS)

Súvaha podľa IAS/IFRS

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

pozri prílohu č. 1

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)

Poznámky podľa IAS/IFRS

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

Poznámky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS/IFRS)

Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS

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

 - 

V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne 

zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.
Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS

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

Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS/IFRS)

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:

Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)

Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS/IFRS)

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")

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS



§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve

b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

Za prvý polrok 2008 neboli uzavreté obchody, ktoré by výrazným spôsobom ovplyvnili finančné postavenie spoločnosti.

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 

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

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.
Spoločnosť Plastika, a.s. má povinnosť zostaviť konsolidovanú ročnú účtovnú závierku podľa IFRS.

 - 

a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú 

zabezpečovacie deriváty

Úverové riziko spojené s likvidnými prostriedkami je obmedzené, pretože zmluvnými stranami sú banky s vysokým ratingom, ktorý im pridelili medzinárodné ratingové agentúry. Na 

krytie rizika likvidity používa účtovná jednotka aj  finančné prostriedky od svojich hlavných akcionárov. Základný ekonomický princíp riadenia menového rizika dodržuje skupina tým, 

že sa snaží nakupovať suroviny od dodávateľov a predávať svoje výrobky zákazníkom približne v rovnakej mene, čím dochádza k prirodzenému zabezpečeniu. 

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

Spoločnosť nevyužíva zabezpečovacie deriváty na riadenie finančných rizík.

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:

Spoločnosť Plastika, a.s. je spoločnosťou uznávajúcou tradície, kultúru a morálku. Morálne správanie, čestnosť, zodpovednosť a profesionalita sú pre nás samozrejmosťou.  

Rešpektovanie etiky má zároveň význam z hľadiska zveľaďovania ekonomického systému a z hľadiska prospechu celej spoločnosti. Dobré meno spoločnosti Plastika, a.s. a dôvera 

voči našej spoločnosti  patria  k najvýznamnejším hodnotám, ktoré spoločnosť má k dispozícii. Ich ochrana je našou prioritou. Etický kódex vyjadruje našu vôľu prihlásiť sa k 

spoločenskej zodpovednosti za všetky naše aktivity . Zároveň deklaruje úsilie byť podnikateľským subjektom, ktorý  vždy koná v súlade so zákonom, etikou, ktorý je spoľahlivým, 

zodpovedným a dôveryhodným obchodným partnerom. Etický kódex predstavuje súhrn etických princípov, noriem  a pravidiel, ktoré sú záväzné pre každého zamestnanca  

spoločnosti . Etický kódex vychádza z princípov zodpovednosti, rešpektovania ľudskej dôstojnosti, čestnosti,  tolerancie a povinnosti a je verejne dostupný na stránke spoločnosti 

www.plastika.sk.

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

Spoločnosť za rok 2007 vykázala stratu vo výške -8 859 tis. Sk. Valné zhromaždenie konané dňa 12.6.2008 rozhodlo o úhrade straty  nasledovne:                                                      - 

použitie zákonného rezervného fondu - 1 424 tis. Sk                                                                                                                                                                                                                                                        

- neuhradená strata - 7 435 tis.Sk

k týmto údajom môžu byť zahrnuté aj údaje podľa § 35 ods. 9 zákona o burze

Plastika Bohémia, s.r.o., Zengerova 131, Kolín 4, ČR                                                                                                                                                                                                                         

Plastika Hungária, s.r.o.,  Késmark utca 16, Budapešť, Maďarsko                                                                                                                                                                                                                            

Plastika-Nitra, d.o.o., Vlaška 83, Zagreb



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

ISIN Druh Forma Podoba Počet Opis práv

CS 000 84 66454 akcie akcie na zaknihovaná 692 750 ks

doručiteľa

% na ZI
Prijaté/neprijaté na 

obchodovanie

100% prijaté na obchodovanie

Všetky oblasti v procese riadenia akciovej spoločnosti stanovuje a upravuje štatutárna norma Organizačný poriadok. Organizačný poriadok je základnou normou akciovej 

spoločnosti. Stanovuje a upravuje organizačnú štruktúru útvarov spoločnosti, ich riadenie a pôsobnosť, sústavu vzťahov medzi jednotlivými útvarmi, výkony odborných činností a na 

základe toho prislúchajúce zodpovednosti. Slúži ako základná norma pre spracovanie ďalších dielčích organizačných noriem. Organizačný poriadok vydáva, mení  a ruší predseda 

predstavenstva a.s. po schválení predstavenstvom. Zmeny organizačného poriadku, ktorými sa vytvárajú alebo rušia samostatné organizačné útvary, podliehajú schváleniu 

predstavenstvom akciovej spoločnosti a vydáva ich predseda predstavenstva. Ustanovenia organizačného poriadku sú záväzné pre všetkých zamestnancov a.s.. Vedúci 

príslušných útvarov podľa organizačného poriadku stanovujú popismi pracovných činností povinnosti a zodpovednosť jednotlivým podriadeným zamestnancom.

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) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

Spoločnosť Plastika, a.s. je spoločnosťou uznávajúcou tradície, kultúru a morálku. Morálne správanie, čestnosť, zodpovednosť a profesionalita sú pre nás samozrejmosťou.  

Rešpektovanie etiky má zároveň význam z hľadiska zveľaďovania ekonomického systému a z hľadiska prospechu celej spoločnosti. Dobré meno spoločnosti Plastika, a.s. a dôvera 

voči našej spoločnosti  patria  k najvýznamnejším hodnotám, ktoré spoločnosť má k dispozícii. Ich ochrana je našou prioritou. Etický kódex vyjadruje našu vôľu prihlásiť sa k 

spoločenskej zodpovednosti za všetky naše aktivity . Zároveň deklaruje úsilie byť podnikateľským subjektom, ktorý  vždy koná v súlade so zákonom, etikou, ktorý je spoľahlivým, 

zodpovedným a dôveryhodným obchodným partnerom. Etický kódex predstavuje súhrn etických princípov, noriem  a pravidiel, ktoré sú záväzné pre každého zamestnanca  

spoločnosti . Etický kódex vychádza z princípov zodpovednosti, rešpektovania ľudskej dôstojnosti, čestnosti,  tolerancie a povinnosti a je verejne dostupný na stránke spoločnosti 

www.plastika.sk.

1 000,- Sk

Obmedzená prevoditeľnosť 

(popis)

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

Vydané cenné papiere, ktoré tvoria

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)           

Menovitá hodnota

Časť IV. bod 6. kódexu (konsollidovaná účtovná závierka)

Zabezpečenie funkčnosti a efektívnosti kontrolných procesov a upevnenie vnútorného kontrolného systému je upravené organizačnou smernicou. Vnútorný kontrolný systém slúži 

potrebám predstavenstva a vedeniu a.s., vymedzuje väzby medzi účastníkmi kontrolných procesov tak, aby každý z nich plnil svoje kontrolné úlohy a pritom systém pôsobil ako 

celok. Základnou funkciou vnútorného kontrolného systému je uvádzať stav kontrolovaných objektov do rovnováhy so stavom, ktorý je pre predstavenstvo a vedenie spoločnosti 

žiadúci. Výkon vnútornej kontroly realizujú tieto subjekty: a) vedúci zamestnanci v rámci svojich právomocí a zodpovedností, b) odborné útvary v rámci organizačnej štruktúry, c) 

odbor ľudských zdrojov a legislatívy vo vzťahu k všetkým organizačným útvarom a.s.podľa potrieb predstavenstva, dozornej rady, dispozícií generálneho riaditeľa a.s.. kontrola 

vykonávaná vedúcimi zamestnancami na všetkých stupňoch riadenia je vykonávaná ako komplexná kontrola podriadených zamestnancov i podriadených organizačných útvarov, 

za ktoré nesú plnú zodpovednosť. Plnením kontrolných povinností napomáhajú komplexnej kontrolnej funkcii predstavenstva a generálneho riaditeľa.   

pozri prílohu č. 2

Zloženie predstavenstva: Ing. Igor Mesároš - predseda, Ing. Juraj Široký - podpredseda, členovia: JUDr. Vladimír Balaník,  Adriana Matysová, Ing. Róbert Varga.Zloženie dozornej 

rady: Ing. Pavel Holý, JUDr. Miroslav Hrabovský, Štefan Šimanský                                                                                                                                                                                      

viď prílohu č. 3

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

nie je známa



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

i) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

f) obmedzeniach hlasovacích práv

h) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov

g) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích 

práv

Účtovná jednotka nemá zamestnanecké akcie. Základné imanie spoločnosti vo výške 695 750 000,- Sk je tvorené akciami na doručiteľa v zaknihovanej podobe s menovitou 

hodnotou 1 000,- Sk.

 Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 1 000,- Sk pripadá jeden hlas.Hlasovacie práva spojené  s akciami spoločnosti 

nie sú obmedzené.

c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa)

e) spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami nie sú uplatňované priamo zamestnancami

Spoločnosti nie sú známe dohody medzi majiteľmi cenných papierov ňou vydaných, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnsoti cenných papierov a obmedzeniam 

hlasovacích práv.

Pravidlá voľby  a odvolania členov predstavenstva a dozornej rady sú definované v Stanovách akciovej spoločnosti. Stanovy sú uložené v zbierke listín podľa osobitného zákona. 

Zmena stanov, voľba orgánov spoločnosti patria do pôsobnosti valného zhromaždenia. .

Vydané dlhopisy (áno/ v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky 

dlhopisy sú splatené uviesť nie)                            
nie

d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv

Spoločnosti nie sú známe údaje o kvantifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu.

Pri vymeniteľných dlhopisoch, 

postup pri ich výmene za akcie

(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)

Zoznam akcionárov Plastiky, a.s. k 9.6.22008 vyžiadaný zo Strediska cenných papierov ku konaniu riadneho valného zhromaždenia dňa 12.6.2008: Prvá strategická, a.s. 32,98%, 

Finasist, a.s. 31,33%, ostatní s podielom do 5% 35,69%. Osobitné práva kontroly majiteľov cenných papierov nie sú známe. 

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú 

Obchodným zákonníkom alebo Stanovami akciovej spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Predstavenstvo predkladá valnému 

zhromaždeniu na schválenie návrhy na zmenu stanov, návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania, návrhy na vydanie dlhopisov, schvaľuje okrem iného získanie a scudzenie 

majetkových vkladov alebo ich zvýšenia do obchodných spoločností, družstiev a iných spoločností. Bližšia špecifikácia právomocí predstavenstva ja uvedená v prílohe č.2.

Sídlo



Poznámky: ( v prípade, že túto formu polročnej finančnej správy budete aj zverejnovať, tieto poznámky zmažte)

Prosíme emitentov ak polročnú správu budú posielať na diskete, aby ju nahrali na disketu minimálne dvakrát. Po technickej stránke je lepšie zasielať správy na CD nosiči.

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

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

Tieto súbory uloží emitent do adresára, ktorý bude označený skratkou obchodného mena, alebo názvu emitenta (prvých 5 písmen) s kalendárnym polrokom za ktorý sa polročná správa predkladá

(napr.: spoločnosť XXXXXXXXX, a.s. predkladá polročnú správu za polrok 2004, a teda názov adresára bude XXXXXPOLROK2004).

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.

Zodpovedné osoby emitenta vyhlasujú, 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 spoločnosti a tiež obsahuje verný prehľad informácií o dôležitých udalostiach, ku ktorým došlo v prvých šiestich 

mesiacoch účtovného obdobia a ich dopad na priebežnú účtovnú závierku.                                                                                                                                                                                                           

Zostavené dňa: 20.8.2008                                                                                                                                                                                                                                                                 

Podpisový záznam člena                                              Podpisový záznam                                            Podpisový záznam                                                                                                                                                                                                                                         

štatutárneho orgánu                                                     osoby zodpovednej za                                      osoby zodpovednej za                                                                                                                          

účtovnej jednotky                                                         zostavenie účtovnej záv.                                   vedenie účtovníctva                                                                                                                         

Ing. Igor Mesároš,                                                         Ing. Anton Krištof                                               Ing. Iveta Košelová                                                                                                

generálny riaditeľ                                                          ekon. - personálny námestník                            hlavný účtovník                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

V sprievodnom liste k elektronickému nosiču emitent uvedie, že sa jedná o polročnú finančnú správu a uvedie za ktoré obdobie. List musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom v 

súlade s výpisom z obchodného registra. Ďalej emitent uvedie v sprievodnom liste aj IČO spoločnosti, kontaktnú osobu a číslo telefónu na túto sobu. Tieto údaje sú užitočné v 

prípade poškodeného, lebo zlé čitateľného elektronického nosiča.

Príloha č. 12 (P12Dalsieudaje): Všetky údaje, ktoré emitent nemohol uviesť v základnej tabuľke k informačnej povinnosti z dôvodu, že príslušné údaje sa nezmestili do kolónky uvedie ich v prílohe č.

12 (P12Dalsieudaje) a súčasne emitent uvedie v príslušnej kolónke „Príloha č. 12“. Doporučujeme spracovať prílohu č. 12, čo najprehľadnejším spôsobom tak, že údaje vždy uviesť s príslušným

názvom z tabuľky. Príloha č. 12 môže tvoriť ďalší súbor, alebo list.

Informujeme emitentov, že ak v základnej tabuľke Polročná_správa vyplnia údaje: IČO, Obchodné meno/názov, Sídlo(ulica, číslo, PSČ, Obec), smerové číslo telefónu, telefónne číslo, číslo faxu, e-

mail tak, tieto údaje nemusí vyplňovať v ďalších formulároch. Automaticky sa mu prepíšu do príslušných buniek v ďalších formulároch.

Forma tu uvedeného vypracovania polročnej správy je pre emitenta dobrovoľná a polročnú správu môže vypracovať aj inou formou, slúži iba ako pomoc pre spracovanie polročnej 

správy. Polročná správa je vypracovaná podľa ustanovenia § 35 zákona č. 429/2002 Z.z.  o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o burze"). 

Emitent pred vypracovaním polročnej správy by si mal pozorne preštudovať príslušné ustanovenia zákona o burze (§ 34 a nasl.) a iných súvisiacich zákonov.

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze

výkonné vedenie (generálny riaditeľ a.s. a námestníci )-náhrada vo výške 3-násobku mesačnej mzdy 

Spoločnosť nemá žiadne informácie o  ponuke na prevzatie.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú 

Obchodným zákonníkom alebo Stanovami akciovej spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Predstavenstvo predkladá valnému 

zhromaždeniu na schválenie návrhy na zmenu stanov, návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania, návrhy na vydanie dlhopisov, schvaľuje okrem iného získanie a scudzenie 

majetkových vkladov alebo ich zvýšenia do obchodných spoločností, družstiev a iných spoločností. Bližšia špecifikácia právomocí predstavenstva ja uvedená v prílohe č.2.



Forma tu uvedeného vypracovania polročnej správy je pre emitenta dobrovoľná a polročnú správu môže vypracovať aj inou formou, slúži iba ako pomoc pre spracovanie polročnej 

správy. Polročná správa je vypracovaná podľa ustanovenia § 35 zákona č. 429/2002 Z.z.  o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o burze"). 

Emitent pred vypracovaním polročnej správy by si mal pozorne preštudovať príslušné ustanovenia zákona o burze (§ 34 a nasl.) a iných súvisiacich zákonov.



k    

Účtovná závierka Účtovná závierka

*) *)

 – riadna x  – zostavená

 – mimoriadna  – schválená

x  – priebežná

*) vyznačuje sa krížikom X

Základné údaje k účtovnej závierke

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
( INDIVIDUÁLNA )

(v tis. Sk)30.6.2008

Názov obce

Smerové číslo telefónu:

37

PSČ

Ing. Iveta Košelová, 

vedúca odboru 

účtovníctva

 Schválená dňa:

8.7.2008

Číslo telefónu: Číslo faxu:

6530 552, 6530 572 6530 782

Ing. Igor Mesároš, generálny 

riaditeľ

Ing. Anton Krištof, ekon. - 

personálny námestník

e-mail:   

 Zostavená dňa:

Zástupca štatutárneho orgánu 

účtovnej jednotky alebo 

fyzickej osoby, ktorá je 

účtovnou jednotkou:

Osoba  zodpovedná za 

zostavenie účtovnej závierky:

Osoba zodpovedná za 

vedenie účtovníctva:

Obchodné meno  ( názov účtovnej jednotky)

Novozámocká 222

949 05 Nitra

IČO:

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky,  ulica a číslo

00152781

akciová spoločnosť

PLASTIKA



Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie

Brutto

Korekcia

2 470 579 

1 483 132 

1 773 430 

1 271 164 

26 628 

20 213 

1 000 

1 000 

23 292 

19 166 

47 

47 

2 289 

1 731 171 

1 250 190 

93 218 

436 917 

271 610 

1 154 083 

947 033 

35 651 

30 948 

10 112 

599 

1 190 

15 631 

761 

14 954 

200 

561 

561 

116 

690 050 

211 968 

198 739 

C. Obežný majetok

C.I. Zásoby

6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok

7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely

4. Pôžičky účtovnej jednotke v  konsolidovanom celku

5. Ostatný dlhodobý finančný majetok

B.III. Dlhodobý finančný majetok súčet

B.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

2. Podielové cenné papiere a podiely v spol. s podstatným vplyvom

7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

9. Opravná položka k nadobudnutému majetku

4. Pestovateľské celky trvalých porastov

5. Základné stádo a ťažné zvieratá

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok

B.II. 1. Pozemky

2. Stavby

3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

       7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

       8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

B.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet

       4. Oceniteľné práva

       5. Goodwill

       6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok

B.I.  1. Zriaďovacie náklady

       2. Aktivované náklady na vývoj

       3. Softvér

Spolu majetok

A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie

B. Neobežný majetok

B.I.

478 082 
488 425 

196 002 
209 175 

0 

116 

0 

0 

0 

0 

14 870 
13 360 

14 754 
13 360 

0 

9 513 
6 250 

1 190 
2 687 

0 

0 

0 

4 703 
5 493 

93 218 
93 501 

165 307 
174 167 

207 050 
180 128 

2 289 
274 

0 

480 981 
462 226 

0 

0 

0 

0 

0 

4 126 
7 490 

987 447 
980 113 

502 266 
483 350 

6 415 
7 764 

0 

032

033

026

027

028

029

030

031

020

021

022

023

024

025

014

015

016

017

018

019

008

009

010

011

012

013

002

003

004

005

006

007

Súvaha-aktíva (v tis. Sk)

Názov účtovnej jednotky: PLASTIKA

001

Netto Netto

Vykazované  obdobie

IČO:

Za obdobie od do:

Označ. STRANA AKTÍV
Číslo 

riadku

00152781

1.1.2008 - 30.6.2008
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2007 - 30.6.2008



2 737 

58 465 

1 320 

27 104 

88 745 

1 393 

24 425 

24 

4 965 

1 009 

4 965 

1 009 

481 894 

208 222 

367 423 

94 713 

553 

113 918 

113 509 

4 452 

0 

640 

3 812 

7 099 

0 

7 099 

D. Časové rozlíšenie

D.    1. Náklady budúcich období

2. Príjmy budúcich období

3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

4. Krátkodobý finančný majetok

5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok

C.IV. Finančné účty

C.IV.1. Peniaze

2. Účty v bankách

5. Sociálne poistenie

6. Daňové pohľadávky

7. Iné pohľadávky

2. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

4. Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu

6. Odložená daňová pohľadávka

C.III. Krátkodobé pohľadávky

C.III.1. Pohľadávky z obchodného styku

3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

4. Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu

5. Iné pohľadávky

C.II. Dlhodobé pohľadávky

C.II. 1. Pohľadávky z obchodného styku

2. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

5. Zvieratá

6. Tovar

7. Poskytnuté preddavky na zásoby

2. Nedokončená výroba a polotovary

3. Zákazková výroba s predpokl. dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok

4. Výrobky

C.I. Zásoby

C.I.  1. Materiál

0 

064

0 

7 099 
8 338 

7 099 
8 338 

4 452 
5 879 

0 

0 
149 

640 
741 

3 812 
4 989 

0 

553 
9 

409 
-4 447 

0 

0 

0 

0 

273 672 
268 923 

272 710 
273 361 

0 

0 

0 

3 956 
4 448 

3 956 
4 448 

0 

0 

24 401 
27 283 

0 

27 104 
25 918 

0 

87 352 
89 418 

196 002 
209 175 

57 145 
66 556 

062

063

056

057

058

059

060

061

050

051

052

053

054

055

044

045

046

047

048

049

038

039

040

041

042

043

033

034

035

036

037



Označ. STRANA PASÍV
Číslo 

riadku
Vykazované  obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie
Spolu vlastné imanie a záväzky 065 987 447 980 113 

A. Vlastné imanie 066 442 635 457 102 

A.I. Základné imanie 067 692 750 692 750 

A.I.    1. Základné imanie 068 692 750 692 750 

2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 069

3. Zmena základného imania 070

A.II. Kapitálové fondy 071 -32 708 -34 102 

A.II.   1. Emisné ážio 072

2. Ostatné kapitálové fondy 073

3. Zákonný rezervný fond  ( Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov 074

4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 075 3 514 2 120 

5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 076 -36 222 -36 222 

6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 077

A.III. Fondy zo zisku 078 0 1 424 

A.III.  1. Zákonný rezervný fond 079 1 424 

2. Nedeliteľný fond 080

3. Štatutárne fondy a ostatné fondy 081

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov 082 -225 374 -217 939 

A.IV.  1. Nerozdelený zisk minulých rokov 083 -816 -816 

2. Neuhradená strata minulých rokov 084 -224 558 -217 123 

A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 085 7 967 14 969 

B. Záväzky 086 539 413 520 191 

B.I. Rezervy 087 6 508 7 315 

B.I.    1. Rezervy zákonné 088

2. Ostatné dlhodobé rezervy 089 3 848 5 250 

3. Krátkodobé rezervy 090 2 660 2 065 

B.II. Dlhodobé záväzky 091 39 648 12 886 

B.II.   1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku 092

2.  Dlhodobé  nevyfakturované dodávky 093

3.
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej 

jednotke
094

4. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku 095

5. Dlhodobé prijaté preddavky 096

6. Dlhodobé zmenky na úhradu 097

7. Vydané dlhopisy 098

8. Záväzky zo sociálneho fondu 099 -95 25 

9. Ostatné dlhodobé záväzky 100 39 743 12 861 

10. Odložený daňový záväzok 101

B.III. Krátkodobé záväzky 102 251 889 257 038 

B.III.  1. Záväzky z obchodného styku 103 226 812 228 682 

2. Nevyfakturované dodávky 104 4 935 8 212 

3. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke 105

4. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku 106

5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu 107

6. Záväzky voči zamestnancom 108 7 775 7 660 

7. Záväzky zo sociálneho poistenia 109 4 270 4 330 

8. Daňové záväzky a dotácie 110 7 701 7 769 

9. Ostatné záväzky 111 396 385 

B.IV. Bankové úvery a výpomoci 112 241 368 242 952 

B.IV.  1. Bankové úvery dlhodobé 113 45 251 

2. Bežné bankové úvery 114 111 626 148 686 

3. Krátkodobé finančné výpomoci 115 84 491 94 266 

C. Časové rozlíšenie 116 5 399 2 820 

C.      1. Výdavky budúcich období 117 1 541 

2. Výnosy budúcich období 118 3 858 2 820 

1.1.2008 - 30.6.2008

Súvaha-pasíva  (v tis. Sk)

Názov účtovnej jednotky: PLASTIKA

Za obdobie od do:

IČO: 00152781

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2007 - 30.6.2007



Vykazované  obdobie

Porovnateľné obdobie 

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia

I. Tržby z predaja tovaru 01 89 224 108 126 218 000 

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 02 73 281 90 357 180 200 

+ Obchodná marža 03 15 943 17 769 37 800 

II. Výroba 04 493 631 567 615 1 097 404 

II.    1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 05 460 701 512 819 999 000 

2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 06 -6 565 18 239 6 500 

3. Aktivácia 07 39 495 36 557 91 904 

B. Výrobná spotreba 08 401 360 451 809 862 887 

B.    1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 09 367 413 415 342 793 290 

2. Služby 10 33 947 36 467 69 597 

+ Pridaná hodnota 11 108 214 133 575 272 317 

C. Osobné náklady 12 76 025 72 810 161 193 

C.    1. Mzdové náklady 13 53 516 51 019 114 214 

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 14 1 417 1 464 2 804 

3. Náklady na sociálne poistenie 15 18 608 18 347 39 975 

4. Sociálne náklady 16 2 484 1 980 4 200 

D. Dane a poplatky 17 4 027 5 047 9 020 

E.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému 

hmotného majetku
18 27 370 25 582 54 000 

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19 31 223 4 399 8 047 

F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materialu 20 29 837 4 086 7 480 

IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 21 2 753 936 1 009 

G. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 22 531 -5 432 780 

V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti 23

H. Prevod nákladov na hospodársku činnosť 24

* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 25 4 400 36 817 48 900 

VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov 26 100 

I. Predané cenné papiere a podiely 27 110 

VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku 28 0 0 0 

VII.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v 

spoločnosti s podstatným vplyvom
29

2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov 30

3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku 31

VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku 32

J. Náklady na krátkodobý finančný majetok 33

IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivatových operácií 34

K. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie 35

L. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku 36 -2 421 -1 265 

X. Výnosové úroky 37 6 28 

M. Nákladové úroky 38 8 471 9 089 17 900 

XI. Kurzové zisky 39 24 685 7 340 

N. Kurzové straty 40 10 019 15 777 

XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti 41

O. Ostatné náklady na finančnú činnosť 42 5 055 5 605 11 000 

XIII. Prevod finančných výnosov 43

P. Prevod finančných nákladov 44

* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 45 3 567 -21 848 -28 900 

R. Daň z príjmov z bežnej činnosti 46 0 0 0 

R.1. - splatná 47

2. - odložená 48

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 49 7 967 14 969 20 000 

XIV. Mimoriadne výnosy 50

S. Mimoriadne náklady 51

T. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 52 0 0 0 

T.1. - splatná 53

2. - odložená 54

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti 55 0 0 0 

U. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom 56

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 57 7 967 14 969 20 000 

Bezprostredne 

nasledujúce účtovné 

obdobie (predpoklad)

Označ. Text
Číslo 

riadku

Skutočnosť v účtovnom období

Výkaz ziskov a strát  (v tis. Sk)

Názov účtovnej jednotky: PLASTIKA
IČO: 00152781

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2007 - 30.6.2007

Za obdobie od do: 1.1.2008 - 30.6.2008



Z/S 7 967 14 969 

A.1.
15 732 24 295 

A.1.1. 27 370 25 711 

A.1.2.

A.1.3.

A.1.4.

A.1.5. -7 717 

A.1.6. 1 411 -2 757 

A.1.7.

A.1.8. -8 471 9 090 

A.1.9. 6 -28 

A.1.10.

A.1.11.
-777 

A.1.12. -901 -4 

A.1.13. -2 906 

A.2.

-18 089 36 560 

A.2.1. -43 163 19 504 

A.2.2. 21 146 47 587 

A.2.3. 3 928 -35 656 

A.2.4. 5 125   

5 610   75 824   

A.3. 6 28 

A.4.

A.6.

5 616 75 852 

A.7.

A.8.

A.9.

5 616 75 852 

B.1. -2 289 -597 

B.2. -58 099 -21 195 

B.3.

B.4.

B.5. 28 007 15 

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

Názov účtovnej jednotky: PLASTIKA

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2007 - 30.6.2007

Za obdobie od do: 1.1.2008 - 30.6.2008

Ozn. Obsah položky
Vykazované 

obdobie

IČO: 00152781

Porovnateľné obdobie 

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)

Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)

Zmena stavu opravných položiek (+/-)

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. 

až A.1.13.)  (+/-)

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto 

majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)

Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka (+)

Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)

Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, 

ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzií obežným majetkom a 

krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)

Úroky účtované do nákladov (+)

Úroky účtované do výnosov (-)

Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka   (-)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných 

častiach prehľadu peňažných tokov (+/-). (súčet Z/S + A1+A2)

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)

A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

Zmena stavu zásob (-/+)

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a 

peňažných ekvivalentov (-/+)

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných 

činností (-/+)

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)

Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1 až A.6.)

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

Peňažné toky z investičnej činnosti

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných 

papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)

Skutočnosť (v tis. Sk)



B.6.

B.7.

B.8.

B.9.

B.10.

B.11.

B.12.

B.13.

B.14.

B.15.

B.16.

B.17.

B.18.

B.19.

B.20.

B. -32 381 -21 777 

C.1. 0 0 

C.1.1.

C.1.2.

C.1.3.

C.1.4.

C.1.5.

C.1.6.

C.1.7.

C.1.8.

C.2. -5 208 -50 418 

C.2.1. 228 

C.2.2. -29 325 

C.2.3.

C.2.4.

C.2.5. 25 887 

C.2.6. -15 659 -50 098 

C.2.7.

C.2.8.

C.2.9. 30 343 

C.2.10. -16 682 -320 

C.3. 8 471 -9 090 

C.4.

C.5.

C.6. 6 28 

C.7.

C.8.

C.9.

C. 3 269 -59 480 

D. -23 496 -5 405 

E. 13 281 23 401 

F. 4 452 9 558 

G. 14 667 -8 438 

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, 

ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke,  ktorá je súčasťou konsolidovaného 

celku (-)

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú  do prevádzkových činností (+)

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú  do prevádzkových činností (+)

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky

považujú za peňažné toky z finančnej  činnosti (-)

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky

považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 

konsolidovaného celku (-)

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek  

poskytnutých  účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám,  s výnimkou  pôžičiek poskytnutých  

účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou  konsolidovaného celku (+)

Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

Čisté  peňažné  toky  z investičnej  činnosti  (súčet B. 1. až B. 20.)

Peňažné toky z finančnej činnosti

Peňažné toky vo  vlastnom  imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)

Výdavky na daň z príjmov   účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do  investičných činností (-)

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú   činnosť (+)

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť  (+)

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)

Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených  účtovnou jednotkou(-)

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou

jednotkou (-)

Výdavky z  iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

Príjmy z  ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je  účtovnou jednotkou

Prijaté peňažné dary (+)

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou

úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov  a krátkodobých záväzkov  z finančnej činnosti

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli

poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)

Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a

odpisovaného nájomcom (-)

Výdavky na daň z príjmov   účtovnej jednotky, ak ich možno  začleniť do finančných činností (-)

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky,

s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne  v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti

účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne  v inej časti prehľadu peňažných tokov

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením

kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu,  ku ktorému   sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje

účtovná závierka (+/-)

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)

Čisté  peňažné  toky  z finančnej  činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)

Čisté zvýšenie alebo čisté  zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B+ C) 

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného  obdobia (+/-) 

Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za

peňažné toky z investičnej činnosti (-)

Príjmy súvisiace s  derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za

peňažné toky z  investičnej činnosti (+)



H. -8 829 -13 843 
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové

rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje    účtovná závierka (+/-).



 INFORMÁCIE O ČINNOSTI / REPORT ON ACTIVITY

 Hlavné ukazovatele polroku 2008 / Principal economic information on the half-year 2008

2008 2007

Tržby za vlastné výkony Total revenue from

the sale 

(v tis. Sk) in th. SKK)

EBIT DA (v tis. Sk) EBIT DA (in th. SKK) 25 033 89 807

EBIT (v tis. Sk) EBIT (in th. SKK) -2 337 38 539

Zisk / strata (v tis. Sk) Profit / Loss (in th.

SKK)

7 967 -8 859

Priemerný počet 

zamestnancov

Average number of 

employees

482 487

Produktivita práce z 

tržieb

Productivity of labour 

from revenues

1 288 2 489

Produktivita práce z 

EBIT DA

Productivity of labour 

from EBIT DA

52 184

Rentabilita tržieb (v %) Profit margin on 

sales (in %)

1,37% -0,70%

Rentabilita celkového 

kapitálu (v %)

Return on total 

assets (in %)

0,80% -0,90%

Rentabilita vlastného 

kapitálu (v %)

Return on comon 

equity (in %)

1,80% -2,00%

Celková zadĺženosť (v 

%)

Debt ratio (in %) 54,60% 53,90%

Úrokové krytie Times – interest – 

earned ratio

1,90% 0,5

Obrátka zásob (v dňoch) Inventory turnover 

(in days)

69 59

549 925 1 212 154



Obrátka pohľadávok 

z obchodného styku (v 

dňoch)

Trade receivables 

turnover (in days)

93 61

Obrátka záväzkov 

z obchodného styku (v 

dňoch)

Trade liabilities 

turnover (in days)

84 54

 Sociálny program spoločnosti

                   Podnikovú sociálnu politiku považuje vedenie akciovej spoločnosti za dôležitú oblasť 

pracovnoprávnych vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancami. Je si vedomé, že je 

dôkazom vyspelosti zamestnávateľa a a významným činiteľom pri hodnotení zamestnávateľa 

v konkurenčnom boji.

                  Vedenie akciovej spoločnosti venuje tejto oblasti zvýšenú pozornosť tak, aby táto

oblasť pôsobila motivačne pri stabilizácii kvalitných zamestnancov.

Je zameraná najmä :

•       na starostlivosť o pracovné prostredie z hľadiska vytvárania primeraných 

sociálnych, hygienických a estetických podmienok.

•         na zabezpečovanie stravovania zamestnancov.

Stravovanie zamestnancov zabezpečuje dodávateľským spôsobom. Zamestnanci si môžu

vybrať z 5 druhov energetický hodnotných a kvalitných jedál, v priebehu roku 2007 bolo pre

našich zamestnancov podaných 45 710 porcií jedál. Zamestnanci pracujúci v noci a počas

víkendu majú v ponuke dva druhy jedál. Výhodou pre zamestnancov je aj možnosť urobiť si

bežné denné nákupy cestou z práce v bufete, ktorý je v areáli akciovej spoločnosti.

•         na starostlivosť a prehlbovanie vzdelania zamestnancov.

V rámci prijatého programu výchovy a vzdelávania vynaložila akciová spoločnosť v roku 2007 

finančnú čiastku vo výške 464 tis. Sk.

•         na starostlivosť o regeneráciu pracovných síl.

Pre zamestnancov pracujúcich na rizikových pracoviskách zabezpečujeme pravidelné

rekondičné pobyty.

V objektoch akciovej spoločnosti majú zamestnanci možnosť využívať zdravotné služby

neštátnych zdravotných zariadení – stomatologickej a rehabilitačného centra.

•         na tvorbu a použitie sociálneho fondu.

Zamestnancom je z prostriedkov sociálneho fondu poskytovaný príspevok na závodne

stravovanie, individuálnu regeneráciu pracovných síl, liečebné pobyty, príspevky darcom

krvi, príspevok na dopravu do zamestnania, príspevky pri pracovných a životných jubileách

a tiež sociálna výpomoc pri mimoriadnych životných situáciách.

•         na doplnkové dôchodkové pripoistenie.

V tomto systéme je zapojených 271 zamestnancov, čo je 56,69 % z celkového počtu. Akciová



spoločnosť prispela zamestnancom, ktorí sa rozhodli riešiť zvýšenie kvality

života v dôchodkovom veku touto formou čiastkou 1.237 tis. Sk.

Ochrana životného prostredia

                V oblasti životného prostredia firma riadia a akzualizuje register právnych požiadaviek

na životné prostredie. Tieto požiadavky potom prenáša na kompetentných pracovníkov tak,

aby bola zabezpečená zhoda s legislatívnymi požiadavkami.  Firma naďalej pokračovala 

v identifikácii enviromentálnych vplyvov vyplývajúcich z jej minulých činností ako aj z nových 

technológií a výrobkov.Zabezpečovala program dodržiavania dlhodobých záväzkov v oblasti 

životného prostredia. vplyvov vyplývajúcich z našich minulých činností ako aj pri nových 

 Jedným z cieľov r. 2007 bolo šetriť prírodné zdroje – materiály,

suroviny a energie, minimalizovať množstvo odpadu, školeniami a aktivitami zvýšiť

environmentálne povedomie pracovníkov.

                Priemerná ročná teplota vzduchu v 20. storočí na Slovensku vzrástla približne o 1,1 

stupňa C a ročné úhrny atmosferických zrážok poklesli v priemere o 5,6,%. Zmena klímy 

na Slovensku nastáva rýchlejšie ako odborníci predpokladali pred 10-timi rokmi. Preto firma

považuje za kľúčovú ochranu vodného prostredia. Zvýšenú pozornosť venuje znižovaniu svojho 

vlyvu na povrchové a podzemné vody. V oblasti ochrany vôd bola činnosť zameraná na 

dodržiavanie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov vo vypúšťaní vôd. V roku 2007 neboli   

prekročené povolené množstvá vypúšťaných vôd. Firma naopak zazanamenala klesajúci trend  

vo vypúšťaní odpadových vôd pri dodržaní limitov povoleného znečistenia. Kvalitu vody sleduje 

akreditovaná organizácia, ktorá má oprávnenie pre túto činnosť. Možno konštatovať, že firma 

dbá na ochranu podzemných vôd a túto ochranu spoľahlivo zabezpečuje už celé desaťročia. 

Zároveň je snahou šetriť množstvo pitnej vody a vody odobratej zo studní. Množstvo pitnej vody 
výroby je stabilizovaná pokleslo v porovnaní s rokom 2006 o 35 322 m3. Taktiež spotreba 

priemyselnej vody na tonu okolo 7 m3 na tonu výroby.

                 Znečistenie ovzdušia v Európe bolo po dlhé desaťročia vnímané ako nevyhnutná daň 

ekonomického rozvoja, ako cena, ktorú bolo treba zaplatiť za vzrastajúcu industralizáciu. 

Závislosť na fosílnych palivách sa dnes začína chápať ako neúnosná, nielen kvôli hrozbe globálnej 

zmeny klímy, ale aj z ďalších politických a ekonomických dôvodov. Všeobecné zníženie emisií 

bolo dosiahnuté zavedením emisných limitov zameraných hlavne na energetiku, priemysel 

a dopravu. Pre riešenie tejto otázky bol prijatý celý rad legislatívnych opatrení. Jedným z týchto 

nástrojov je aj znižovanie emisií CO2. Firma v tejto oblasti urobila veľký krok vpred, keď  

rekonštrukciou tepelného hospodárstva znížila spotrebu zemného plynu medziročne v rokoch 

2005-2006 o 36%, čo malo kladný vplyv nielen na zníženie emisií CO2, ale aj na hospodársky 

výsledok spoločnosti. V tomto trende firma pokračovala aj v roku 2007, keď pokles emisií CO2 

predstavoval 16%. V oblasti ochrany ovzdušia boli v zmysle platnej legislatívy vykonané oprávnené

jednorázové merania VOC a základných znečisťujúcich látok na stredných zdrojoch znečistenia 

ovzdušia:

 - spracovanie PVC - meranie TLZ a Pb

 - potlačovanie PE fólií - meranie alkylalkoholov

                 V oblasti odpadového hodpodárstva bola činnosť zameraná na nakladanie s odpadmiv 

v zmysle právnych predpisov. V porovnaní s r. 2006 s amnožstvo odpadu znížilo o 11%, čím sa 



potvrdil trojročný klesajúci trend.

                V oblasti problematiky odpadov firma patrí aj medzi zhodnocovateľov odpadu. V roku 

2007 zhodnotila celkovo 1 830 ton odpadov a obalov z plastov a 102 ton obalov z dreva.

                      Všetky výsledky dosiahnuté v roku 2007 v oblasti vôd, odpadov a emisií hovoria       

o imidži enviromentálne orientovanej spoločnosti.



Práva akcionárov

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a stanovy akciovej spoločnosti.. 

Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba. Za akcionára spoločnosti je 

považovaná osoba, ktorá preukáže, že je majiteľom niektorého druhu akcií vydaných spoločnosťou.

2. Akcionár ako spoločník má právo podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, 

zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou. Toto právo uplatňuje 

zásadne na valnom zhromaždení, pričom musí rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie 

valného zhromaždenia. 

3. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromažení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom 

informácie a vysvetlenie týkajúce sa záležitostí spoločnosti, alebo záležitostí osôb ovládaných 

spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom 

návrhy. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom 

zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania

valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom 

zhromaždení úplnú informáciu alebo ak to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je 

predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr v lehote do 30 dní od konania 

valného zhromaždenia.

4. Poskytnutie informácie sa môže odmietnúť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak 

zo starostlivého posúdenia obshu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť 

spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu. Nemožno odmietnúť poskytnutie informácie 

 týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnutiia informácie 

rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne 

poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť 

požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada. Ak dozorná rada 

rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie , rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, 

či je spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť.

5. Na uplatnenie práv podľa ods. 3 je pri akciách vydaných v zaknihovanej podobe rozhodujúcim dňom 

deň určený v oznámení o konaní valného zhromaždenia. Ak rozhodujúci deň nie je takýmto 

spôsobom určený, považuje sa za rozhodujúci deň vždy konanie valného zhromaždenia.

6. Výkon práv akcinára môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe Obchodného 

zákonníka alebo osobitného zákona.

7. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných 

akcionárov.

8. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného

splnomocnenia. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými 

istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerými splnomocnencom, spoločnosť umožní

hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr.

Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti. 

9. Písomné splnomocnenie musí obsahovať obchodné meno a sídlo právnickej osoby alebo meno 

a bydlisko fyzickej osoby, tak akcionára ako aj splnomocnenca, počet a menovitú hodnotu akcií, 

ktoré ho oprávňujú k hlasovaniu a úradne overený podpis akcionára. Pre účely splnomocnenia sa v 

tomto prípade považuje za právoplatné aj splnomocnenie osoby, ktorá bude zvolená za predsedu 

valného zhromaždeni, ale len v prípade, že splnomocnenie bude obsahovať jednoznačné rozhodnutie   

akcionára k jednotlivým bodom programu. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie zúčastní 

valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným.

10. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 

1 000,- Sk pripadá jeden hlas.

11. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa 

výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu 

len pri splnení podmienok ustanovených v par. 179 ods. 3 až 5 Obchodného zákonníka. Akcionár 

nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.

12. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie,

ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti, ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň neurčí, považuje 

sa za takýto deň deň uplatnenia práva na dividendu akcionárom.

13. Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaženie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku.

Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa určeného podľa bodu 12.



Spoločnosť vyplatí dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečenstvo.

14. Akékoľvek plnenia poskytnuté akcionárom v rozpore s Obchodným zákonníkom alebo osobitným 

zákonom, alebo stanovami sú akcionári povinní vrátiť spoločnosti, ustanovenie bodu 11, posledná

 veta tým nie sú dotknuté. Splnenie tejto povinnosti nemôže spoločnosť odpustiť a predstavenstvo 

je povinné jú vymáhať.

15. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady, o takto získaných informíciách 

je povinný zachovať mlčanlivosť.

16. Akcionár má právo nahliadnúť v sídle spoločnosti do listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín

podľa osobitného zákona vyžiadať si kópie týchto listín alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu  

a to na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Informácie o činnosti valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:

a) zmena stanov,

b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné

imanie podľa par. 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,

c) voľba a odvolanie členov predstavenstva, určenie predsedu predstavenstva

d) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených

 a odvolávaných zamestnancami,

e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, 

rozhodnutie o rozdelení zisku, alebo úhrade strát a určení tantiém,

f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné 

papiere a naopak,

g) rozhodnutie o vydaní dlhopisov,

h) rozhodnutoe o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,

i) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť 

prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou

j) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo tieto stanovy zahŕňajú do pôsobnosti 

valného zhromaždenia,

k) rozhodovanie  o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,

l) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov dozornej rady,

m) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného

 zhromaždenia

2. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ Obchodný zákonník 

alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu.

3. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení 

základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa par. 210

Obchodného zákonník, vydaní prioritných dlhopiso alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení 

spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná 2/3 väčšina hlasov prítomných akcionárov a 

musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.

4. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami

spoločnosti a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou je 

potrebná 2/3 väčšina hlasov prítomných akcionárov.

5. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného

zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady. Akcionári môžu vykonávať 

svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukážu úradne 

overeným písomným plnomocenstvom obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Ak akcionár vykonáva 

svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, originál plnomocenstva musí byť odovzdaný 

zapisovateľovi pre účely evidencie. Plnomocenstvo platí len na jedno vlané zhromaždenie

vrátane jeho prípadného opätovného zvolania.

6. Ak spoločnosť vydala zaknihované akcie, právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa  

overuje na základe výpisu z registra emitenta vedeného v zákonom ustanovenej evidencii

cenných papierov.

7. Predstavenstvo je povinné zvolať zvolať valné zhromaždenie v lehote šestich mesiacov po uplynutí

predchádzajúceho účtovného obdobia.

8. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí byť uverejnené najmenej 30 dní pred konaním 



valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky 

náležitosti ustanovené právnymi predpismi.

Organizačné zabezpečenie a rozhodovanie valného zhromaždenia sú bližšie špecifikované v 

stanovách akciovej spoločnosti.



Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej 

mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným 

zákonníkom alebo stanovami akciovej spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia 

alebo dozornej rady. Členovia predstavenstva, ktorí konajú v mene spoločnosti a spôsob, ktorým 

tak robia, sa zapisujú do Obchodného registra.

Predstavenstvo:

 - vykonáva obchodné vedenie spoločnsoti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné 

záležitosti,

 - vykonáva zamestnávateľské práva,

 - zvoláva valné zhromaždenie,

 - vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,

 - rozhoduje o použití rezervného fondu,

 - zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti

a) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:

 - návrhy na zmeny stanov

 - návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania

 - návrhy na vydanie dlhopisov

 - návrhy na poverenie zvýšiť základné imanie prestavenstvom

 - riadnu individuálnu, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie 

vyplatenia zislu alebo úhradu strát vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia

dividend a tantiém

 - audítora spoločnosti

 - návrh na zrušenie spoločnosti

b) predkladá valnému zhromaždeniu ako súčasť výročnej správy správu o podnikateľskej činnosti 

spoločnosti a stave jej majetku:

  - o podnikateľskom pláne bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady 

d) predkladá dozornej rade

 - informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce 

obdobie roka ako aj o predpokladanom vývoji

e) informuje dozornú radu:

 - bezodkladne o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj 

podnikateľskej činnosti  a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu

 - zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom spoločnosti v prípade, 

ak predstavenstvo zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania 

alebo to možno predpokladať

 - písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní

s predpokladaným vývojom na žiadosť dozornej rady 

f) Predstavenstvo schvaľuje:

 - pravidlá tvorby a použitia fondov tvorených spoločnosťou,

 - prevody vlastníctva k nehnuteľnému majetku, zaťaženiu nehnuteľností a prenájom 

na dobu dlhšiu ako dva roky,

 - schvaľuje získanie a scudzenie majetkových účastí vrátane majetkových vkladov alebo

 ich  zvýšenia do obchodných spoločností, družstiev a iných spoločností,

 - schvaľuje významné finnačné transakcie spoločnosti vymedzené v Štatúte 

predstavenstva,

 - schvaľuje štatutárne normy spoločnosti.

Dozorná rada

Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej  

činosti spoločnosti.

Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej raz za kalendárny štvrťrok. Dozorná rada posudzuje:

a) návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti,

b) návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora

c) pravidlá tvorby a použitia fondov tvorených spoločnosťou

c) informuje valné zhromaždenie:



d) podnikateľský plán bežného roka,

e) návrh plánu rozdelenia zisku, ktorý obsahuje najmä:

 - odvod daní

 - prídel do rezervného fondu,

 - prídel do ostatných fondov tvorených spoločnosťou,

 - ostatné použitie zisku,  

 - použitie prostriedkov nerozdeleného zisku.


