
regulovaná informácia

Informačná povinnosť za rok: 2009 IČO:

Účtovné obdobie: od: 1.1.2009 do: 31.12.2009

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:

alebo

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

Poznámky

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

CASH-FLOW-Nepriama metóda

UPOZORNENIE                                                                 

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.

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

Účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Súvaha podľa IAS/IFRS

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)

Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS)

Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba a predaj výrobkov z plastov. 

Účtovná závierka-základné údaje

CASH-FLOW-Priama metóda

Nitra 5

6530572,6530552

www.plastika.sk

Základné imanie (v EUR):

Časť 2. Účtovná závierka

Ing.Miloš Juhás, Ing.Iveta Košelová

www.plastika.sk

Hospodárske noviny

1.1.1991

Predmet podnikania:

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

Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí

zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných

štandardov.

Príloha č. 5 (P5Poznámky)

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

Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)

Účtovná závierka podľa SAS Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)

Súvaha-aktíva

Účtovná závierka-základné údaje

akciová spoločnosť

juhas@plastika.sk; koselova@plastika.sk

Zakladateľ:

Akciová spoločnosť bola založená na základe uznesenia vlády SR z 21.12.1990 číslo 632, Č.m. 6749/90 rozhodnutím ministra priemyslu SR 

číslo 113/1990 zo dňa 29.12.1990 podľa ust. § 15, § 62 a § 63 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach v súlade s ust. § 32 ods. 3,4 

Zák.č. 111/1990Zb. o štátnom podniku.

22 995 074

Plastika, a.s.

Novozámocká 222 
949 05

6530782

ROČNÁ SPRÁVA

Časť 1.- Identifikácia emitenta

emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

00152781

v zmysle zákona o burze cenných papierov

Oznámenie spôsobu zverejnenia 

ročnej finančnej správy  § 47 ods. 4 

zákona o burze

internet

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o burze

Dátum zverejnenia
29.4.2010

Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov 

dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného 

informačného systému, v ktorej bola ročná finančná 

správa zverejnená 



áno

Dátum auditu:
26.3.2010 - riadna 

individuálna

áno; v súč. 

sa 

spracov., 

ukončenie 

6/2010

§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:

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

Podľa § 34 ods. 2 písm. a) ročná finančná správa obsahuje výročnú 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")

Spoločnosť vykázala za rok 2009 stratu vo výške  - 2 383 275 EUR. Návrh na vysporiadanie straty : Použitie zákonného rezervného fondu - 8 755 EUR a neuhradená strata

- 2 374 521 EUR.

        

Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS)

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)

Hlavné ciele spoločnosti na rok 2010 sú zamerané predovšetkým na:

- pokračovanie v úsporných opatreniach a znižovaní nákladov vo všetkých oblastiach spoločnosti

- zabezpečenie zvýšenia predaja, marketing a rozvoj nových obchodných aktivít

- dodávky rúrových systémov na PPP projekty diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku

- dodávky rúrových systémov na výstavbu kanalizácií financovaných z EÚ fondov

V oblasti predaja očakávame za rok 2010 tržby v objeme 22 mil.EUR s hospodárskym výsledkom 20 tis.EUR.

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

V sledovanom období spoločnosť nenadobudla žiadne akcie, dočasné listy ani obchodné podiely

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

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

Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS)

Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS

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

Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS)

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

Účtovná závierka bola overená audítorom  ku dňu predloženia ročnej finančnej správy(áno/nie)

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

V zmysle § 34 ods. 5 zákona o burze  účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené audítorom.

Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS)

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,

V zmysle § 34 ods. 3 zákona o burze  ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ročná 

finančná správa obsahuje aj ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v 

ktorom bola založená materská spoločnosť.

V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne 

zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.

Časť 3. Výročná správa 

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

Konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Poznámky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS)Poznámky podľa IAS/IFRS

Hospodársky rok 2009 patril v histórii Plastiky k jedným z najťažších. Bol výrazne poznačený globálnou hospodárskou krízou, ktorá negatívne ovplyvnila všetky oblasti a činnosti aj 

v našej krajine. Tieto skutočnosti a pokles dopytu v celej Európe nepriaznivo ovplyvnili objem výroby. Ročná výroba poklesla o 37,4 % z 15 622   ton na 9 776 ton. Celkový predaj 

za rok 2009 sa dosiahol vo výške 19 336 457 €, čo je v porovnaní s rokom 2009 menej o 47,7 %. Aj v roku 2009 na celkovom predaji mal najväčší podiel predaj rúr a to 39,3 %, 

predaj vstrekovaných výrobkov 28,4 %, predaj fólii 18,6 %, predaj expandovaného polystyrénu 12,0 % a ostatný predaj 1,7 %.  Počas celého roka 2009 sme realizovali úsporné 

opatrenia na zvýšenie efektívnosti všetkých procesov, ale aj napriek tomu sme nedokázali vykryť výrazný medziročný prepad predaja. V roku 2009 dosiahla a.s. hospodársky 

výsledok stratu -2 383 275 €.

Podrobná analýza jednotlivých  nákladových a výnosových položiek vrátane vplyvu činnosti na životné prostredie sa nachádza vo Výročnej správe 2009 (nachádza sa na 

www.plastika.sk).

Súvaha podľa IAS/IFRS

Od skončenia obdobia, za ktoré sa vyhotovoje finančná správa (31.12.2009) do dňa jej spracovania nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS)

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

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS

INTERADIT Group, s.r.o., Šancova 102/A, 831 04 Bratislava; licencia SKAU č.168



§ 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

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

-

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

Spoločnosť nezaznamenala odchýlky od kódexu riadenia.

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

Spoločnosť nevyužíva zabezečovacie deriváty na riadenie finančných rizík.

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. Na krytie rizika likvidity používa účtovná jendotka aj finančné prostriedky od svojich akcionárov.

Naďalej pocitujeme rastúcu tendenciu druhotnej platobnej neschopnosti, čo zhoršuje likviditu spoločnosti a vyvoláva zvýšené požiadavky na cudzie zdroje financovania. Táto 

skutočnosť je zvýraznená aj výpadkom tržieb z predchádzajúcich období.

Prehľad úverov a finančných výpomocí sa nachádza vo Výročnej správe 2009 - zverejnená na stránke našej spoločnosti www.plastika.sk.

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

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

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, VIII Vrbik 1,10000 Zagreb, Chorvátsko

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

Dávame Vám do pozornosti Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku, ktorého vzor sa nachádza na www.bsse.sk ako príloha k 

Burzovým pravidlám.

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

Etické konanie má veľký význam pre dlhodobé fungovanie a ekonomické záujmy spoločnosti. Rešpektovanie etiky má zároveň význam z hľadiska zveľaďovania ekonomického 

systému a z hľadiska prospechu celej spoločnosti. Etický kódex je verejne prístupný na stránke spoločnosti www.plastika.sk, rovnako je webovej stránke zverejnené aj vyhlásenie o 

dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti.

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.

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

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. 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.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jej pôsobnosti patrí : zmena stanov; rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva 

zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov; voľba a odvolanie členov predstavenstva, určenie predsedu predstavenstva; voľba a odvolávanie 

členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami; schválenie účtovnej závierky; rozhodnutie o rozdelení zisku alebo 

úhrade strát a určení tantiém; rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak, rozhodnutie o vydaní dlhopisov; 

rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy; rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou 

akciovou spoločnosťou. Pôsobnosti valného zhromaždenia sú bližšie špecifikované v stanovách spoločnosti, ďalšie informácie sú v prílohe č.1.

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

dozornej rady : Ing. Pavel Holý - predseda, JUDr. Miroslav Hrabovský - člen, Štefan Šimanský - člen. Štatút predstavenstva Plastika, a.s. vymedzuje pôsobnosť a upravuje základné 

činnosti, rokovania a rozhodovania predstavenstva spoločnosti okrem všeobecne platných právnych predpisov. Zasadnutie predstavenstva zvoláva a vedie predseda 

predstavenstva alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej však raz za mesiac.

Štatút dozornej rady vymedzuje pôsobnosť a upravuje základné činnosti, rokovania a rozhodovania dozornej rady spoločnosti. Dozornú radu zvoláva a vedie jej predseda, 

podpredseda alebo ním poverený člen dozornej rady podľa potreby, najmenej raz za kalendárny štvrťrok.

Ďalšie informácie v prílohe č.2.

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



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 0008466454 akcie
akcie na 

doručiteľa
zaknihovaná 692 750 ks

% na ZI
Prijaté/neprijaté na 

obchodovanie

100 %
prijaté na 

obchodovanie

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

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.)

Žiadni akcionári nemajú obmedzené hlasovacie práva. Spoločnosť zaobchádza so všetkými akcionármi rovnako, za rovnakých podmienok. Hlasovacie právo patriace akcionárovi 

sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,1939 € pripadá jeden hlas.

e) obmedzeniach hlasovacích práv

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

dlhopisy sú splatené uviesť nie)                            

b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

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

nie

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

dozornej rady : Ing. Pavel Holý - predseda, JUDr. Miroslav Hrabovský - člen, Štefan Šimanský - člen. Štatút predstavenstva Plastika, a.s. vymedzuje pôsobnosť a upravuje základné 

činnosti, rokovania a rozhodovania predstavenstva spoločnosti okrem všeobecne platných právnych predpisov. Zasadnutie predstavenstva zvoláva a vedie predseda 

predstavenstva alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej však raz za mesiac.

Štatút dozornej rady vymedzuje pôsobnosť a upravuje základné činnosti, rokovania a rozhodovania dozornej rady spoločnosti. Dozornú radu zvoláva a vedie jej predseda, 

podpredseda alebo ním poverený člen dozornej rady podľa potreby, najmenej raz za kalendárny štvrťrok.

Ďalšie informácie v prílohe č.2.

 nie je známa

Obmedzená prevoditeľnosť 

(popis)

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)           

33,1939  EUR/akcia

Menovitá hodnota

Zoznam akcionárov Plastiky, a.s.  vyžiadaný zo Strediska cenných papierov ku konaniu riadneho valného zhromaždenia dňa 4.6.2009: 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. 

Sídlo

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

Kvalifikovaná účasť spoločnosti Plastika, a.s. v iných spoločnostiach - s 10% alebo viac percentami na ZI alebo na hlasovacích právach:

 - DAN Slovakia, s.r.o., Plastika Machinery, s.r.o., Plastika Bohémia s.r.o., Plastika-Nitra, d.o.o., Privat Slovakia Marketing,s.r.o. - 100% na ZI a hlasovacích právach

 - Plastika Hungária, s.r.o. - 96% na ZI a hlasovacích právach

Pri vymeniteľných dlhopisoch, 

postup pri ich výmene za akcie



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

i) 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

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

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

práv

Spoločnosť nemá žiadné informácie o ponuke na prevzatie.

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze

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.

Bližšie informácie sú v prílohe č.2 tejto správy.

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje 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 a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a 

postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí

vyhlásenie sa nachádza v prílohe č.3

Žiadni akcionári nemajú obmedzené hlasovacie práva. Spoločnosť zaobchádza so všetkými akcionármi rovnako, za rovnakých podmienok. Hlasovacie právo patriace akcionárovi 

sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,1939 € pripadá jeden hlas.

j) 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

Nie sú známe žiadne uzatvorené dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích 

práv.

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 inými stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Predstavenstvo predkladná valnému zhromaždeniu na 

schválenie návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania, návrhy na vydanie dlhopisov, návrhy na poverenie zvýšiť základné imanie predstavenstvom, schvaľuje získanie a 

scudzenie majetkových účastí vrátanie majetkových vkladov alebo ich zvýšenia do obchodných spoločností, družstiev a iných spoločností atď.

Bližšie informácie sú v prílohe č.2 tejto správy.

výkonné vedenie (generálny riaditeľ a námestníci generálneho riaditeľa) - náhrada vo výške 3-násobku ich základnej mzdy



k    

Účtovná závierka Účtovná závierka

X  – riadna  – zostavená

 – mimoriadna X  – schválená

*) vyznačuje sa krížikom X

22.3.2010

Základné údaje k účtovnej závierke

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
( INDIVIDUÁLNA )

(v  celých eurách)31.12.2009

Číslo telefónu: Číslo faxu:

6530572,6530552 6530782

Ing. Igor Mesároš Ing. Anton Krištof

Smerové číslo telefónu:

37

Ing. Iveta Košelová Schválená dňa:

e-mail: juhas@plastika.sk; koselova@plastika.sk

 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 5

IČO:

Sídlo účtovnej jednotky,  ulica a číslo

00152781

Plastika, a.s.

Názov obcePSČ



Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie

Brutto Netto Netto

Korekcia

68 736 123 

41 253 091 

59 795 226 

40 723 586 

876 796 

764 906 

876 365 

764 810 

431 

96 

55 317 532 

39 952 041 

2 969 167 

13 918 731 

9 034 999 

35 838 294 

30 095 739 

984 036 

821 303 

205 284 

1 402 020 

3 600 898 

6 639 

625 437 

6 639 

2 975 461 

8 776 899 

529 505 

3 294 425 

73 345 

654 044 

B. Obežný majetok

B.I. Zásoby

B.I.  1. Materiál

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

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet

A.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

A.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

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet

       4. Oceniteľné práva

       5. Goodwill

       6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok

A.I.  1. Zriaďovacie náklady

       2. Aktivované náklady na vývoj

       3. Softvér

Spolu majetok

A. Neobežný majetok

A.I.

3 221 080 
4 391 901 

638 675 
1 126 572 

0 

0 

8 247 394 
14 170 145 

0 

2 975 461 

0 

618 798 
458 630 

0 

0 

1 402 020 
2 597 

0 

3 594 259 
458 630 

0 
0 

162 733 
188 154 

205 284 
317 866 

4 883 732 
5 356 392 

5 742 555 
6 563 130 

0 
0 

0 

15 365 491 
15 522 410 

2 969 167 
3 094 271 

0 

0 

0 

0 

111 555 
153 365 

335 
431 

27 483 032 
30 467 966 

19 071 640 
16 134 836 

0 

111 890 
153 796 

029

030

031

032

033

023

024

025

026

027

028

017

018

019

020

021

022

011

012

013

014

015

016

005

006

007

008

009

010

002

003

004

Súvaha-aktíva -  v plnom rozsahu (v celých eurách)

Názov účtovnej jednotky: Plastika, a.s.

001

Bežné účtovné obdobie

IČO:

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:

Označ.

Za obdobie od do: 1.1.2009 - 31.12.2009

STRANA AKTÍV
Číslo 

riadku

00152781

1.1.2008 - 31.12.2008



15 369 

567 499 

1 493 726 

55 306 

579 156 

2 670 

0 

0 

5 355 673 

456 160 

4 519 183 

379 389 

163 828 

672 662 

76 771 

126 801 

0 

16 897 

31 062 

78 842 

163 998 

0 

163 998 063

163 998 
162 985 

4. Príjmy budúcich období krátkodobé 065

0 

0 

C. Časové rozlíšenie

C.  1. Náklady budúcich období dlhodobé

3. Príjmy budúcich období dlhodobé

2. Náklady budúcich období krátkodobé

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

4. Krátkodobý finančný majetok

5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok

B.IV. Finančné účty

B.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

B.III. Krátkodobé pohľadávky

B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku

3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

4. Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu

5. Iné pohľadávky

B.II. Dlhodobé pohľadávky

B.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 vlastnej výroby

3. Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden 

rok

4. Výrobky

B.I.  1. Materiál

064

061

062

059

060

0 

0 

163 998 
162 985 

0 
0 

78 842 
137 932 

16 897 
33 105 

31 062 
336 859 

163 828 
85 

595 891 
832 876 

126 801 
507 896 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4 899 513 
9 011 794 

4 139 794 
8 178 833 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
258 554 

0 

0 

576 486 
596 739 

0 

0 
258 554 

0 

1 438 420 
1 941 108 

0 
0 

638 675 
1 126 572 

567 499 
727 482 

041

042

043

044

057

058

053

054

055

056

051

052

045

046

047

048

049

050

035

036

037

038

039

040

033

034



Označ. STRANA PASÍV
Číslo 

riadku
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie
Spolu vlastné imanie a záväzky 066 27 483 032 30 467 966 

A. Vlastné imanie 067 11 104 091 14 460 558 

A.I. Základné imanie 068 22 995 074 22 995 087 

A.I.    1. Základné imanie 069 22 995 074 22 995 087 

2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 070

3. Zmena základného imania 071

4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie 072

A.II. Kapitálové fondy 073 -2 114 081 -1 140 889 

A.II.   1. Emisné ážio 074

2. Ostatné kapitálové fondy 075

3. Zákonný rezervný fond  ( Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov 076

4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 077 -1 101 752 61 450 

5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 078 -1 012 329 -1 202 339 

6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 079

A.III. Fondy zo zisku 080 8 755 0 

A.III.  1. Zákonný rezervný fond 081 8 755 

2. Nedeliteľný fond 082

3. Štatutárne fondy a ostatné fondy 083

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov 084 -7 402 382 -7 481 056 

A.IV.  1. Nerozdelený zisk minulých rokov 085 -27 086 

2. Neuhradená strata minulých rokov 086 -7 402 382 -7 453 970 

A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 087 -2 383 275 87 416 

B. Záväzky 088 16 281 461 15 878 991 

B.I. Rezervy 089 295 140 342 714 

B.I.    1. Rezervy zákonné dlhodobé 090

2. Rezervy zákonné Krátkodobé 091 62 864 37 502 

3. Ostatné dlhodobé rezervy 092 181 479 181 631 

4. Ostatné krátkodobé rezervy 093 50 797 123 581 

B.II. Dlhodobé záväzky 094 843 583 1 144 846 

B.II.   1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku 095

2.  Dlhodobé  nevyfakturované dodávky 096

3.
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej 

jednotke
097

4. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku 098

5. Dlhodobé prijaté preddavky 099

6. Dlhodobé zmenky na úhradu 100

7. Vydané dlhopisy 101

8. Záväzky zo sociálneho fondu 102 3 031 3 833 

9. Ostatné dlhodobé záväzky 103 437 761 1 141 013 

10. Odložený daňový záväzok 104 402 791 

B.III. Krátkodobé záväzky 105 6 173 732 6 287 864 

B.III.  1. Záväzky z obchodného styku 106 5 401 521 5 742 758 

2. Nevyfakturované dodávky 107 12 450 17 240 

3. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke 108

4. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku 109

5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu 110

6. Záväzky voči zamestnancom 111 212 307 242 887 

7. Záväzky zo sociálneho poistenia 112 121 537 143 331 

8. Daňové záväzky a dotácie 113 71 849 128 261 

9. Ostatné záväzky 114 354 068 13 387 

B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci 115 3 064 099 3 189 042 

B.IV. Bankové úvery 116 5 904 907 4 914 525 

B.V.1. Bankové úvery dlhodobé 117 1 405 367 1 325 339 

2. Bežné bankové úvery 118 4 499 540 3 589 186 

C. Časové rozlíšenie 119 97 480 128 417 

C.      1. Výdavky budúcich období dlhodobé 120

2. Výdavky budúcich období krátkodobé 121 4 556 1 347 

3. Výnosy budúcich období dlhodobé 122 27 939 99 374 

4. Výnosy budúcich období krátkodobé 123 64 985 27 696 

Súvaha-pasíva -  v plnom rozsahu (v  celých eurách)

Názov účtovnej jednotky: Plastika, a.s.
IČO: 00152781

Za obdobie od do: 1.1.2009 - 31.12.2009
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2008 - 31.12.2008



bežné účtovné obdobie

 bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

I. Tržby z predaja tovaru 01 4 224 198 6 467 753 4 000 000 

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 02 3 413 598 5 312 310 3 201 000 

+ Obchodná marža 03 810 600 1 155 443 799 000 

II. Výroba 04 16 229 399 31 800 054 20 005 000 

II.    1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 05 15 112 376 30 474 451 18 000 000 

2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 06 -665 675 -1 355 561 150 000 

3. Aktivácia 07 1 782 698 2 681 164 1 855 000 

B. Výrobná spotreba 08 14 149 668 26 126 780 14 740 000 

B.    1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 09 12 315 176 23 860 146 13 110 000 

2. Služby 10 1 834 492 2 266 634 1 630 000 

+ Pridaná hodnota 11 2 890 331 6 828 717 6 064 000 

C. Osobné náklady 12 4 611 602 5 037 500 3 546 920 

C.    1. Mzdové náklady 13 3 188 512 3 525 256 2 480 000 

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 14 83 894 94 045 81 795 

3. Náklady na sociálne poistenie 15 1 115 437 1 248 686 875 000 

4. Sociálne náklady 16 223 759 169 513 110 125 

D. Dane a poplatky 17 313 578 313 973 297 600 

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

hmotného majetku
18 1 665 585 1 862 211 1 522 000 

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19 2 917 591 1 436 729 200 000 

F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materialu 20 572 882 1 153 743 120 000 

G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam 21 146 649 -239 055 

IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 22 303 784 490 694 45 000 

H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 23 283 271 259 552 30 000 

V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti 24

I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť 25

* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 26 -1 481 861 368 216 792 480 

VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov 27 11 400 24 018 

J. Predané cenné papiere a podiely 28 24 210 24 358 

VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku 29 0 0 0 

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

podstatným vplyvom
30

2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov 31

3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku 32

VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku 33

K. Náklady na krátkodobý finančný majetok 34

IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivatových operácií 35

L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie 36

M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku 37 -840 437 

X. Výnosové úroky 38 165 352 

N. Nákladové úroky 39 341 081 554 639 520 700 

XI. Kurzové zisky 40 371 019 1 358 377 

O. Kurzové straty 41 220 818 1 591 911 

XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti 42

P. Ostatné náklady na finančnú činnosť 43 295 098 333 076 251 900 

XIII. Prevod finančných výnosov 44

R. Prevod finančných nákladov 45

* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 46 -498 623 -280 800 -772 600 

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 47 -1 980 484 87 416 19 880 

S. Daň z príjmov z bežnej činnosti 48 402 791 0 0 

S.1. - splatná 49

2. - odložená 50 402 791 

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení 51 -2 383 275 87 416 19 880 

XIV. Mimoriadne výnosy 52

T. Mimoriadne náklady 53

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením 54 0 0 0 

U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 55 0 0 0 

U.1. - splatná 56

2. - odložená 57

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení 58 0 0 0 

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 59 -1 980 484 87 416 19 880 

V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom 60

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 61 -2 383 275 87 416 19 880 

bezprostredne 

nasledujúce účtovné 

obdobie (predpoklad)

Označ. Text
Číslo 

riadku

Skutočnosť 

Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu (v  celých eurách)

Názov účtovnej jednotky: Plastika, a.s.
IČO: 00152781

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2008 - 31.12.2008

Za obdobie od do: 1.1.2009 - 31.12.2009



A. Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)

Z. Zisk z bežnej činosti pred zdanením daňou z príjmu 87 416

S. Strata z bežnej činosti pred zdanením daňou z príjmu -2 383 275

A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti -1 047 287 215 829

A.1.1. Odpisy dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku 1 665 585 1 862 211

A.1.2. Zost. hodn. vyradeného DNM a DHM účt. do nákladov na BČ okrem predaja

A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku

A.1.4. Zmena stavu rezerv

A.1.4.1. Tvorba rezerv

A.1.4.2. Zúčtovanie rezerv

A.1.5. Zmena stavu opravných položiek

A.1.5.1. Tvorba opravných položiek

A.1.5.2. Zúčtovanie opravných položiek

A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov -31 950 68 696

A.1.5.1. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov -1 013 17 105

A.1.5.2. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia výnosov -30 937 51 591

A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov

A.1.8. Úroky účtované do nákladov -341 081 -554 639

A.1.9. Úroky účtované do výnosov 165 352

A.1.10. Kurzový zisk k peňažným prostriedkom vyčíslaný ku dňu závierky (-) 788 66

A.1.11. Kurzová strata z peňažných prostriedkov vyčíslaná ku dňu závierky (+) -8 894 -37 775

A.1.12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou peňažných ekvivalentov -2 313 296 -242 095

A.1.13. Ostatné položky nepeňažného charakteru ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti -18 604 -880 988

A.2. Zmeny stavu pracovného kapitálu 4 113 839 1 337 793

A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti 5 661 691 332 357

A.2.1.1. Zmena stavu pohľadávok z obchodného styku 5 552 675 218 864

A.2.1.2. Zmena stavu pohľadávok voči inštitúciam SZ a ZP

A.2.1.3. Zmena stavu pohľadávok z titulu daní (okrem dane z príjmov PO) -163 799 226 992

A.2.1.4. Zmena stavu ostatných pohľadávok 272 816 -113 499

A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti -436 108 -1 101 207

A.2.2.1. Zmena stavu záväzkov z obchodného styku -341 236 -1 198 844

A.2.2.2. Zmena nevyfakturovaných dodávok -4 790 1 292

A.2.2.3. Zmena stavu záväzkov voči zamestnancom a inštit. SZ a ZP -30 580 6 495

A.2.2.4. Zmena stavu záväzkov z titulu daní (okrem dane z príjmov PO) -56 412 102 711

A.2.2.5. Zmena stavu ostatných záväzkov -3 090 -12 861

A.2.3. Zmena stavu zásob -1 170 835 2 244 574

A.2.4. Zmena stavu krátkodobého fin. majetku, s výnimkou peňažných ekvivalentov 59 090 -137 932

CF z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú 

osobitne v iných častiach prehľadu CF 683 277 1 641 038

A.3. Prijaté úroky, s výnimkou úrokov začlenených do invest. činností 165 352

A.4. Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou začlenených. do fin. činností

A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku okrem začl. do fin. činností

A.6. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré 

sa začleňujú do finančných činností

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 683 442 1 641 390

A.7. Výdavky na daň z príjmov ÚJ okrem začlenených do inv. a fin. činností

A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú čin.

A.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prev. činnosť

A* Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností 683 442 1 641 390

B. Peňažné toky z investičných činností (IČ)

B.1. Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív -4 196 434 -3 055 868

B.1.1. Obstaranie nehmotného investičného majetku -400 -215 495

B.1.2. Obstaranie hmotného investičného majetku -3 062 674 -2 816 305

B.1.3. Obstaranie FI, kt. ÚJ nepovažuje za peňažné ekvivalenty -1 133 359 -24 068

Názov účtovnej jednotky: Plastika, a.s.
IČO: 00152781

Ozn. Obsah položky

Skutočnosť (v EUR)

Vykazované 

obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

Za obdobie od do: 1.1.2009 - 31.12.2009

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2008 - 31.12.2008



B.1.4. Zmena stavu záväzkov vzniknutých v súvislosti s obstaraním IM

B.2. Príjmy z predaja stálych aktív 2 854 543 1 235 261

B.2.1. Príjmy z predaja nehmotného investičného majetku

B.2.2. Príjmy z predaja hmotného investičného majetku 2 854 543 1 235 261

B.2.3. Príjmy z predaja FI, kt. ÚJ nepovažuje za peňažné ekvivalenty

B.4. PT z úverov a pôžičiek poskytovaných spriazneným osobám -170 348 -523 435

B.4.1. Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskytnutých spriaz. osobám

B.4.2. Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaznených osôb -170 348 -523 435

B.5. Špecifické položky

B.5.1. Príjmy mimoriadneho charakteru, vzťahujúce sa na IČ

B.5.2. Výdavky mimoriadneho charakteru, vzťahujúce sa na IČ

B.6. Alternatívne vykazované položky -45 422

B.6.1. Prijaté úroky

B.6.2. Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) -45 422

B.6.3. Prijaté dividendy a iné podiely na zisku

B.6.4. Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku

B.6.5. Príjmy vyplývajúce z opčných, swapových, future a forwardových z.

B.6.6. Výd. vyplývajúce z opčných, swapových, future a forwardových z.

B.7. Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z IČ

B*** Čistý peňažný tok z investičných činností -1 557 660 -2 344 042

C. Čistý peňažný tok po financovaní investící -874 218 -702 652

D. Peňažné toky z finančných činností (FČ)

D.1. Zmena stavu dlhodobých (príp. krátkodobých) záväzkov 630 313 448 253

D.1.1. Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií 2 048 198 1 659 705

D.1.2. Výdavky na splácanie prijatých úverov a pôžičiek od fin. inštitúcií -933 170 -905 315

D.1.3. Príjmy z emitovaných dlhopisov 45 404 402 740

D.1.4. Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov -170 348 -984 127

D.1.5. Príjmy z ostatných dlhod. a krátkod. záväzkov vyplývajúcich z FČ ÚJ 1 156 551

D.1.6. Výdavky na splácanie ostat. dlhod. a krátkod. záv. vypl. z FČ ÚJ -359 772 -881 302

D.1.7. Výdavky nájomcu vzťahujúce sa na finančný prenájom majetku

D.2. Peňažné toky v oblasti vlastného imania

D.2.1. Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov

D.2.2. Príjmy z rôznych ďalších vkladov do vl. imania od majiteľov ÚJ

D.2.3. Peňažné dary a dotácie do vlastného imania

D.2.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi

D.2.5. Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní

D.2.6. Výdavky spojené so znížením fondov, ktoré sú súčasťou vl. imania

D.3. Špecifické položky

D.3.1. Príjmy mimoriadneho charakteru, vzťahujúce sa na FČ

D.3.2. Výdavky mimoriadneho charakteru, vzťahujúce sa na FČ

D.4. Alternatívne vykazované položky -295 494 554 991

D.4.1. Prijaté úroky 165 352

D.4.2. Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) -295 659 554 639

D.4.3. Prijaté dividendy a iné podiely na zisku

D.4.4. Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku

D.4.5. Príjmy vyplývajúce z opčných, swapových, future a forwardových z.

D.4.6. Výd. vyplývajúce z opčných, swapových, future a forwardových z.

D.5. Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z FČ

D*** Čistý peňažný tok z finančných činností 334 819 1 003 244

E. Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci ÚO 158 306 -233 552

E.1. Kurzové straty -211 924 -1 591 914

E.2. Kurzové zisky 370 231 1 358 362

F. Zmena stavu peňaž. prostriedkov a peňaž. ekvivalentov -381 093 67 040

G. Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na zač. ÚO 507 894 440 854

H. Zostatok p. prostriedkov a p. ekvivalentov na konci ÚO 126 801 507 894



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 akcionára 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 informáciách 

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 valné 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.

V roku 2009 sa uskutočnilo jedno valné zhromaždenie. Jednalo sa o riadne valné zhromaždenie, ktoré



predstavenstvo akciovej spoločnosti Plastika, a.s. zvolalo na deň 4.6.2009 na 10.00 hod s nasledovným

programom:

1. Otvorenie

2. Voľba predsedu riadneho VZ, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov

3. Prerokovanie výročnej  správy za rok 2008, riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2008,

správy audítora, správy dozornej rady, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2008

a rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2008

4. Schválenie audítora

5. Informácia o podnikateľskom zámere Plastiky, a.s. pre rok 2009

6. Schválenie cenového návrhu v zmysle zákona č.429/2008 Z.z.

7. Záver

Notárska zápisnica z priebehu riadneho VZ  - v prílohe č.4



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

d) podnikateľský plán bežného roka,

e) návrh plánu rozdelenia zisku, ktorý obsahuje najmä:

 - odvod daní

c) informuje valné zhromaždenie:



 - prídel do rezervného fondu,

 - prídel do ostatných fondov tvorených spoločnosťou,

 - ostatné použitie zisku,  

 - použitie prostriedkov nerozdeleného zisku.

Informácia o činnosti predstavenstva za rok 2009

V roku 2009 pracovalo predstavenstvo v zložení: Ing. Igor Mesároš- predseda; Judr. Vladimír Balaník, 

Ing. Róbert Varga, Ing. Juraj Široký - podpredseda, Ing Adriana Matysová.

V roku 2009 predstavenstvo zasadalo celkom 9 krát. Z každého rokovania bola vyhotovená zápisnica,

ktorú dostal každý člen predstavenstva a predseda dozornej rady. Predstavenstvo spoločnosti na svojich

zasadnutiach:

• pravidelne prerokovávalo a hodnotilo mesačné správy

   - aktuálne hospodárske výsledky

   - marketingovú analýzu vývoja cien na európskom trhu v oblasti nákupu surovín

   - analýzu peňažného toku

   - controlling výroby a obchodu

   - súhrnné informácie o hospodárskych výsledkoch dcérskych spoločností

   - mesačné a ročné plány a.s. a dcérskych spoločností

• prijalo 41 uznesení a 15 úloh, ktorých plnenie sa pravidelne na každom predstavenstve hodnotilo

• vykonávalo svoju činnosť v zmysle platných stanov a.s. a štatútu predstavenstva a.s.

Predstavenstvo pravidelne informovalo o svojej činnosti dozornú radu a.s. Plastika. Predstavenstvo splnilo

všetky uznesenia prijaté valným zhromaždením konaným 4.6.2009.

Predstavenstvo nemá zriadené žiadne výbory, členovia dozornej rady  vykonávajú činnosti výboru pre audit.

Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárnych orgánov a zmena stanov

 - vymedzené sú v stanovách akciovej spoločnosti

Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie zároveň  určí predsedu

a podpredsedu predstavenstva. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť  rokov (s výnimkou

uvedenou nižšie) a končí až voľbou nových členov. 

Predstavenstvo, ktorého počet volených členov neklesol pod polovicu, môže kooptovať po odsúhlasení

dozornou radou náhradných členov do nasledujúceho zasadnutia valného zhromaždenia. Nasledujúce

valné zhromaždenie kooptovaných členov predstavenstva  potvrdí, alebo zvolí nových.

Člen predstavenstva môže z funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to písomne predstavenstvu.

Výkon jeho funkcie končí dňom splnenia podmienok určených predstavenstvom.



V prípade, že člen predstavenstva, ktorý je súčasne v pracovnom pomere so spoločnosťou, dostane

z tohto pracovného pomeru výpoveď z dôvodov porušenia pracovnej disciplíny prestáva byť dňom

skončenia pracovného pomeru členom predstavenstva. Ak je ktorýkoľvek člen predstavenstva odsúdený

za trestný čin, končí jeho členstvo v predstavenstve najneskôr do 1 mesiaca odo dňa, kedy sa o jeho

odsúdení predstavenstvo alebo spoločnosť dozvedeli. Ak člen predstavenstva poruší zákaz konkurencie,

prestáva byť členom predstavenstva najneskôr do 1 mesiaca odo dňa, kedy sa o tomto porušení zákazu

predstavenstvo alebo spoločnosť dozvedeli.

O zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov

a musí sa o tom vyhotoviť notárska  zápisnica.

V prípade zmeny stanov musí pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia, resp. oznámenie o konaní

valného zhromaždenia obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien.

Návrh zmien stanov musí byť akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote 30 dní

pred konaním valného zhromaždenia. Predstavenstvo je povinné zapracovať zmeny stanov schválené

valným zhromaždením do úplného znenia stanov a bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis úplného

znenia stanov do zbierky listín.














