Eastern Sugar Slovensko, a.s. v likvidácii
so sídlom Ružinovská 3, 821 02 Bratislava
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5705/B

Informácie o výsledkoch a vývoji činnosti Eastern Sugar Slovensko, a.s. v likvidácii
v hospodárskom roku končiacom 31. marca 2013
Na základe rozhodnutia predstavenstva Spoločnosti zo dňa 10. októbra 2006 a v súlade s nariadením
Rady (ES) č. 320/2006 a Komisie (ES) č. 968/2006 Spoločnosť vstúpila do reštrukturalizačného
procesu, vzdala sa kvótovej produkcie cukru (70 133 t) za hospodársky rok 2007/2008 a pristúpila ku
kompletnej demontáži svojho cukrovaru. Následné uplatnenie Spoločnosti na komoditnom trhu bolo
výrazne podmienené týmto rozhodnutím.
V priebehu mesiaca november 2007 Spoločnosť predala aj posledné zásoby cukru a nepotrebného
materiálu, t.j. hodnota skladových zásob je od 30. novembra 2007 nulová.
Vzhľadom na skutočnosť, že Spoločnosť sa vzdala kvótovej produkcie cukru, cukrovarnícka kampaň
2008, 2009, 2010, 2011 a 2012 sa neuskutočnili, Spoločnosť v daných hospodárskych rokoch
nevyrábala žiadne výrobky.
Spoločnosť teda počas hospodárskeho roku 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012
a 2012/2013 vykonávala prevažne mimoriadnu činnosť.
Záverečná kontrola Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola vykonaná v dňoch od 25. novembra
2008 do 5. decembra 2008.
V zmysle rozhodnutia Pôdohospodárskej platobnej agentúry zo dňa 22. januára 2009, na základe
predloženej záverečnej správy Spoločnosti a vykonanej záverečnej kontroly na mieste boli splnené
podmienky v súlade s čl. 22 nariadenia Komisie (ES) č. 968/2006 ako aj všetky prvky uvedené
v reštrukturalizačnom pláne.
Časť zariadení bola odpredaná iným cukrovarom a ostatným záujemcom, zvyšné strojné zariadenia
boli zlikvidované demolačnou organizáciou, rovnako ako všetky budovy okrem:
* Čerpacej stanice na splašky
* Čerpacej stanice úžitkovej vody
* Administratívnej budovy č.1
* Trafostanice
* Vlečky,
ktoré boli spolu s pozemkom areálu určené na predaj.
Spoločnosť vyvíjala aktívne úsilie v súvislosti s predajom zostávajúceho dlhodobého majetku.
Spoločnosť predala v marci roku 2013 dlhodobý majetok, a to nehnuteľnosti a hnuteľné veci v nich sa
nachádzajúce, spoločnosti Eastern Sugar s.r.o.
Spoločnosť dosiahla výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením, stratu na úrovni
-312 565,79 EUR. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie od 1.4.2012 do 31.3.2013 po zdanení
predstavuje stratu v hodnote -175 742,05 EUR (splatná daň predstavuje 0,00 EUR a odložená daň 0,00
EUR, zníženie nákladu o -845,00 EUR).

