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Polročná finančná správa emitenta Eastern Sugar Slovensko, a.s.        

za 1.polrok 2011/2012 (obdobie apríl až  september 2011) 
V zmysle § 35 zákona NR SR č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov 

 

 

Poznámky 
 

 

 

Identifikácia emitenta 

Právna forma:  akciová spoločnosť 

IČO:   31411878 

Sídlo:   Bratislavská cesta 1246/9, 929 12 Dunajská Streda 

Dátum vzniku:  01.05.1992 

Spoločnosť Eastern Sugar Slovensko, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 1. mája 

1992 a do obchodného registra bola zapísaná 1. mája 1992  (Obchodný register Okresného 

súdu v Trnave, oddiel: Sa, vložka č. 91/T). 

Základné imanie: 760 970,00 EUR 

Kontaktná osoba: Ing. Tímea Nagyová 

Tel:   0904 308 139 

Fax:   031/5524962 

E-mail:   timea.nagyova@consulo.sk 

WWW stránka: http://easternsugar.3b2.sk/ 

Dátum zverejnenia oznámenia o zverejnení správy: 21.november 2011      

Názov tlače, v ktorej bolo zverejnené oznámenie o zverejnení správy: Hospodárske noviny 

 

 

Predmet podnikania (hlavné činnosti emitenta podľa výpisu z obchodného registra): 

– výroba a skladovanie cukru a výrobkov súvisiacich so spracovaním cukrovej repy a 

ich predaj; 

– kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v 

rozsahu voľnej živnosti; 

– kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

v rozsahu voľnej živnosti; 

– poradenská činnosť poľnohospodárom;  

– poradenská činnosť v cukrovarníckom priemysle;  

– poľnohospodárske služby pestovateľom cukrovej repy; 

– prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí;  

– prenájom poľnohospodárskeho materiálu a poľnohospodárskych zariadení a 

poskytovanie s tým súvisiacich služieb;  

– prenájom jednostopových a dvojstopových vozidiel;  

http://easternsugar.3b2.sk/
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– sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti;  

– nakládka, vykládka a manipulácia s tovarom v rozsahu voľnej živnosti;  

– vydavateľská činnosť;  

– výskum trhu a verejnej mienky;  

– poľnohospodárska výroba;  

– výroba a rozvod tepla a elektriny;   

– prevádzkovanie dráhy, prevádzkovanie dopravy na dráhe a súvisiace činnosti 

vykonávané prevádzkovateľom  

– dráhy alebo prevádzkovateľom dopravy na dráhe;  

– baliarenská činnosť;  

– prevádzkovanie skladovacích priestorov s výnimkou verejného skladu;  

– podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti.  

 

 

Vydané cenné papiere na základe verejnej ponuky a cenné papiere prijaté na trh burzy: 

 

ISIN Séria 

Menovitá 

hodnota Počet Prijaté na trh burzy 

CS0009006853 01 1 EUR 130 890 BCPB, a.s. 

  02 1 EUR 172 006 BCPB, a.s. 

          

CS0009006853 01 1 EUR 14 926 

akcie zrušené v 

evidencii CDCP SR, 

a.s. 

CS0009006853 01 1 EUR 115 964 aktuálny stav 

 

 

Doteraz vydané cenné papiere, okrem dlhopisov, vrátane cenných papierov vydaných nie 

na základe verejnej ponuky: 

 

ISIN Druh Forma Podoba Počet Menov.hod. Opis práv 

CS0009006853 akcia na doručiteľa 
zaknihovaný 

CP 
287 970 1 EUR kmeňová akcia 

SK1120009743 akcia na doručiteľa 
zaknihovaný 

CP 
284 464 1 EUR kmeňová akcia 

  akcia na meno listinný CP 188 536 1 EUR kmeňová akcia 
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Emitent nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku. 

 

Emitent nemá vydané žiadne dlhopisy. 

 

Emitent má podpísanú zmluvu o pôžičke s Eastern Sugar B.V. Pôžička je splatná 31. decembra 

2011 a úročená 3,8% p.a. Istina pôžičky k 30.9.2011 predstavuje sumu 1.200.000 EUR. 
 

 

Opis dôležitých faktorov, ktoré ovplyvnili podnikateľskú činnosť emitenta a jeho 

hospodárske výsledky za obdobie, na ktoré sa polročná správa vzťahuje (informácie o 

účtovnej jednotke, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a 

neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená): 

 

Na základe rozhodnutia predstavenstva Spoločnosti zo dňa 10. októbra 2006 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. Na základe toho a po 

splnení určitých podmienok, mala Spoločnosť nárok na reštrukturalizačnú podporu 

z dočasného reštrukturalizačného fondu EÚ v sume 730 EUR na tonu pridelenej kvóty, 

ktorej sa Spoločnosť vzdala. Časť tejto reštrukturalizačnej podpory, ktorá sa rozdelila 

medzi pestovateľov cukrovej repy a poskytovateľov strojového zariadenia predstavuje 20% 

z celkovej čiastky reštrukturalizačnej podpory. Nárok na reštrukturalizačnú podporu 

z dočasného reštrukturalizačného fondu EÚ znížený o platbu pestovateľom cukrovej repy  a 

dodávateľom strojového zariadenia predstavoval čiastku 40 957 672 EUR. 

Reštrukturalizačná podpora neznížená o platbu pestovateľom cukrovej repy  a dodávateľom 

strojového zariadenia predstavuje čiastku 51 197 090 EUR a bola vyplatená v dvoch 

splátkach, v júni 2008 (20 478 836 EUR) a vo februári 2009 (30 718 254 EUR). Záväzky 

voči pestovateľom cukrovej repy a poskytovateľom strojového zariadenia boli vysporiadané 

pred súvahovým dňom.   

 

Žiadosť Spoločnosti o reštrukturalizačnú pomoc bola potvrdená Ministerstvom 

pôdohospodárstva SR ako oprávnená dňa 1. februára 2007 a oznámenie o poskytnutie 

podpory z reštrukturalizačných zdrojov bolo Ministerstvom pôdohospodárstva SR vydané 

dňa 9. marca 2007. Spoločnosť podlieha pravidelnej kontrole zo strany Ministerstva 

pôdohospodárstva SR, či postupuje v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z 

reštrukturalizačného plánu. Vykonané kontroly prebehli v nasledovných obdobiach: 
 

- 13. novembra 2007 až 27. novembra 2007 

- 16. apríla 2008 až 25. apríla 2008 

- 13. augusta 2008 až 20. augusta 2008 

- 25. novembra 2008 až 5. novembra 2008 (záverečná kontrola po ukončení 

reštrukturalizačného procesu). 
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Ku dňu zostavenia účtovnej závierky si Spoločnosť splnila nasledovné záväzky vyplývajúce 

z reštrukturalizačného procesu: 

 

- záväzok zriecť sa príslušnej kvóty, 

- záväzok k úplnej demontáži výrobných zariadení v lehote určenej Slovenskou republikou, 

- záväzok splniť ďalšie požiadavky v lehote určenej Slovenskou republikou v súvislosti so 

sociálnym a environmentálnym plánom.  

 

Demoláciu cukrovaru vykonala autorizovaná spoločnosť, Demont Servis, s.r.o., vybratá na 

základe výberového konania. Demolačné (búracie) práce začali v mesiaci október 2007 a boli 

ukončené v mesiaci október 2008.  

 

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 

- Vlečky, ktoré sú spolu s pozemkom areálu určené na predaj.  

 

Ku dňu zostavenia tejto účtovnej závierky Spoločnosť splnila záväzky vyplývajúce zo 

sociálneho a environmentálneho plánu. Počas roka Spoločnosť nevykonávala žiadnu 

prevádzkovú činnosť a odpisy dlhodobého majetku určeného na predaj boli pozastavené. 

 

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. 
 

 

 

Informácia o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom polroku a o 

predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky: 

 

Po úplnom ukončení reštrukturalizačného procesu, teda po predaji zostávajúceho dlhodobého 

majetku (pozemkov spolu s administratívnou budovou) a po splnení všetkých 

administratívnych a legislatívnych požiadaviek  sa predpokladá vstup Spoločnosti do 

likvidácie. Spoločnosť vyvíja určité aktivity v súvislosti s predajom zostávajúceho 

dlhodobého majetku, vzhľadom na existujúcu nejasnú situáciu na realitnom trhu, vedenie 

Spoločnosti nevie spoľahlivo odhadnúť, či sa predmetný predaj uskutoční v hospodárskom 

roku končiacom 31. marca 2013 alebo ešte v hospodárskom roku končiacom 31. marca 2012. 

Vzhľadom na rozsah a časovú náročnosť legislatívnych úkonov súvisiacich s právnou 

likvidáciou Spoločnosti, ktoré sa začnú realizovať najskôr po ukončení predaja 

zostávajúceho dlhodobého majetku, je pravdepodobné, že k právnej likvidácii Spoločnosti 

dôjde v časovom horizonte jedného až dvoch rokov. 
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Údaje o skutočnostiach, ku ktorým došlo v uplynulom polroku a ktoré spôsobili zmenu vo 

finančnej situácii, alebo iné skutočnosti, ktoré môžu vyvolať významnú zmenu kurzu 

emitentom vydaných cenných papierov: 

 

Významné výrobné, obchodné a odbytové zmeny: viď vyššie 

Začatie konkurzu alebo vyrovnania:   nie. 

Pozastavenie činnosti emitenta úradným rozhodnutím: nie. 

Rozhodnutie o zrušení, zlúčení, rozdelení:  nie. 

Iné organizačné zmeny:    viď vyššie 

Zníženie obchodného majetku presahujúce 10%: viď ostatné časti tohto dokumentu. 

Vstup do likvidácie:     nie. 

Súdne spory, ktorých predmetom je hodnota presahujúca 5% obchodného imania: nie. 

Zmeny v orgánoch emitenta:    nie. 

Iné: na základe rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.7.2009 sa znížilo 

základné imanie emitenta, a to znížením nominálnej hodnoty jednej akcie z 25,02 EUR na 

1,00 EUR.  

Rozsah zníženia základného imania bol 18.278.499,40 EUR (760 970 ks akcií x 24,02 EUR). 

 

 

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia: 

Ukazovateľ Zamestnanci spolu Z toho vedúci zamestnanci 

  1.polrok 2010/11 1.polrok 2011/12 1.polrok 2010/11 1.polrok 2011/12 

1. Priemerný počet 0 0 0 0 

2. Stav pracovníkov k dátumu 0 0 0 0 

 

Neobmedzené ručenie: emitent nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných 

jednotkách. 

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: účtovná závierka emitenta k 30. septembru 

2011 je zostavená ako priebežná účtovná závierka v zmysle § 35 zákona NR SR č. 429/2002 

Z.z. o burze cenných papierov. Údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú 

v súvahe uvedené k 30.9.2010 a vo výkaze ziskov a strát za obdobie od 1.4.2010 do 

30.9.2010.  

 

Štatutárne, dozorné a iné orgány: 

Meno a priezvisko člena Orgán spoločnosti 

Matthew Trilling predstavenstvo- predseda 

Bertrand Rousseau predstavenstvo- člen 

Alena Kácelová dozorná rada- člen 

Robert Gibber dozorná rada- člen 

Rowan Daniel Justin Adams dozorná rada- člen 
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Štruktúra akcionárov spoločnosti k 30.9.2011: 

 

 Výška podielu na základnom imaní Výška hlasovacích práv 

 v EUR % % 

    

Eastern Sugar B. V. 742 083 97,52 97,52 

Ostatní 18 887 2,48 2,48 

Spolu 760 970  100 100 

 

Konsolidovaný celok: spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky 

spoločnosti Eastern Sugar B. V., Zwanebloem 31, 4823 MV  Breda, Holandsko. Konsolidovanú 

účtovnú závierku skupiny zostavuje spoločnosť Eastern Sugar B. V.,Zwanebloem 31, 4823 

MV Breda, Holandsko. Tieto konsolidované účtovné závierky je možné dostať priamo v sídle 

uvedenej spoločnosti. 

 

 

 

 

ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY 
 

 

Po úplnom ukončení reštrukturalizačného procesu, teda po predaji zostávajúceho dlhodobého 

majetku (pozemkov spolu s administratívnou budovou) a po splnení všetkých 

administratívnych a legislatívnych požiadaviek  sa predpokladá vstup Spoločnosti do 

likvidácie. 

 

Zmeny účtovných zásad a metód:     nie. 

 

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu 

obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).  

 

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na 

základe predpokladanej doby jeho používania. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca v 

ktorom bol majetok uvedený do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého 

obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri 

uvedení do používania. 
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Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke: 
 

 

 

Predpokladaná doba 

používania v rokoch 

Metóda               

odpisovania 

Ročná odpisová 

sadzba v % 

    

Softvér 5 rovnomerné 20 

Oceniteľné práva (licencie) 5 rovnomerné 20 

Drobný dlhodobý nehmotný majetok 1 jednorazový odpis 100 
 

 

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na 

základe predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. 

Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca v ktorom bol majetok uvedený do používania 

Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je      

1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. 

 

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke:  
 

 Predpokladaná doba 

používania v rokoch Metóda  odpisovania 

Ročná odpisová 

sadzba v % 

    

Stavby 30 – 40 rovnomerné 2,5 – 3,33 

Stroje, prístroje a zariadenia 8 – 15 rovnomerné 6,67 – 12,5 

Dopravné prostriedky 4 rovnomerné 25 

Drobný dlhodobý hmotný majetok 1 jednorazový odpis 100 

 

Vzhľadom na zmenu podmienok po vstupe do reštrukturalizačného procesu, Spoločnosť 

prehodnotila odpisový plán a pozastavila odpisy príslušných druhov majetku na základe jeho 

skutočného používania. 

 

Zásoby 

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. 

 

Pohľadávky  

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Špecifická opravná položka sa 

vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti 

pohľadávok. Spoločnosť vytvára všeobecné opravné položky k pohľadávkam po lehote 

splatnosti nasledovne: viac ako 3 mesiace po splatnosti 50% ich menovitej hodnoty, viac ako 

6 mesiacov po splatnosti 100% ich menovitej hodnoty. 
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Finančné účty 

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny 

hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.  
 

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, 

pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej 

súvislosti s účtovným obdobím. 

 

Opravné položky 

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, 

že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa 

účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu 

v účtovníctve. 

 

Záväzky 

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky sa pri ich prevzatí oceňujú 

obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v 

účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.  
 

 

Rezervy 

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých 

udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú 

záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume 

potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka.  

 

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. 

Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom 

v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej 

časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy. 

 

Spoločnosť vytvára rezervy najmä na nevyčerpané dovolenky, nevyplatené odmeny, 

nevyfakturované dodávky a reštrukturalizačné náklady. Tvorba rezerv na reštrukturalizačné 

náklady je vzhľadom na charakter týchto nákladov zúčtovaná na ťarchu mimoriadnych 

nákladov. 
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Cudzia mena 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa 

prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou 

centrálnou bankou alebo Národnou banku Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia 

účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové 

rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia. 

 

Vykazovanie výnosov 

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté 

s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne 

poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb. 

 

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, 

skontá, dobropisy a pod.). Výnosy sa vykazujú v reálnej hodnote. Výnosové úroky sa účtujú na 

základe časového rozlíšenia metódou efektívnej úrokovej miery. 
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Informácie k údajom vykázaným na strane AKTÍV súvahy 

 

 

 

Prehľad o pohybe dlhodobého majetku (v EUR) 

 

Pohyb obstarávacích cien     

Obstarávacia cena podľa druhu majetku OC k 1.4.2011 Prírastky Úbytky OC k 30.9.2011 

Neobežný majetok r. 04+13+23 3 348 466 0 0 3 348 466 

Dlhodobý nehmotný majetok 16 895  0 0  16 895 

Zriaďovacie výdavky (011)         

Aktivované náklady na vývoj (012)         

Software (013) 16 895     16 895 

Oceniteľné práva (014)         

Goodwill (015)         

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)         

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041)         

Podkytnuté preddavky na DHM (051)         

Dlhodobý hmotný majetok r. 14 až 22 3 331 571 0 0 3 331 571 

Pozemky (031) 1 881 219     1 881 219 

Stavby (021) 1 164 826   1 164 826 

Samostatné hnut. veci (022) 285 526   285 526 

Pestovateľské celky trvalých porastov (025)         

Zákl. stádo a ťažné zvieratá (026)         

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 032)         

Obstarávaný dlhodobý hm. majetok (042)         

Poskytnuté preddavky na DHM (052)         
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Pohyb oprávok, opravných položiek     

Oprávky podľa druhu majetku Oprávky a OP k 1.4.2011 Prírastky Úbytky Oprávky a OP k 30.9.2011 

Neobežný majetok r. 04+13+23 785 748 0 0 839 384 

Dlhodobý nehmotný majetok 16 895 0 0 16 895 

Zriaďovacie výdavky (011)     

Aktivované náklady na vývoj (012)     

Software (013) 16 895 0 0 16 895 

Oceniteľné práva (014)     

Goodwill (015)     

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)     

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041)     

Podkytnuté preddavky na DHM (051)     

Dlhodobý hmotný majetok r. 14 až 22 768 853 0 0 822 490 

Pozemky (031)     

Stavby (021) 684 901 0 0 738 538 

Samostatné hnut. veci (022) 83 952 0 0 83 952 

Pestovateľské celky trvalých porastov (025)     

Zákl. stádo a ťažné zvieratá (026)         

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 032)         

Obstarávaný dlhodobý hm. majetok (042)         

Poskytnuté preddavky na DHM (052)         

Opravná položka k nadobudnutému majetku          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohyb zostatkových cien 

    

ZC podľa druhu majetku 
ZC k 

1.4.2011 
ZC k 30.9.2011 

Neobežný majetok r. 04+13+23 2 562 718 2 562 718 

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Zriaďovacie výdavky (011)   

Aktivované náklady na vývoj (012)   

Software (013)   

Oceniteľné práva (014)   

Goodwill (015)   

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)   

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041)   

Podkytnuté preddavky na DHM (051)   
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Dlhodobý hmotný majetok r. 14 až 22 2 562 718 2 562 718 

Pozemky (031) 1 881 219 1 881 219 

Stavby (021) 479 925 479 925 

Samostatné hnut. veci (022) 201 574 201 574 

Pestovateľské celky trvalých porastov (025)     

Zákl. stádo a ťažné zvieratá (026)     

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 032)     

Obstarávaný dlhodobý hm. majetok (042)     

Poskytnuté preddavky na DHM (052)     

Opravná položka k nadobudnutému majetku      

 

 
Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku 

Dlhodobý hmotný majetok bol poistený od 1. januára 2007 do 31. decembra 2008 

spoločnosťou Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. pre prípad škôd spôsobených krádežou, 

živelnou pohromou. Poistná suma k 31. decembru 2008 predstavovala  260 240 EUR (k 31. 

marcu 2008: 260 240 EUR). 

 

Podnik má dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik:  nie. 

 

Opravné položky k pohľadávkam 

Emitent neeviduje žiadne pohľadávky po lehote splatnosti, nemá teda vytvorené žiadne 

opravné položky.  

 

Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti 

Text Suma Suma 

  k 30.9.2011 k 30.9.2010 

Pohľadávky do lehoty 

splatnosti 
12 473 206 789 

Pohľadávky po lehote 

splatnosti 
0 0 

Spolu: 12 473 206 789 

 
 

Pohľadávky nie sú kryté záložným právom. S pohľadávkami môže Spoločnosť voľne 

disponovať. 
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Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich 

období 

 

 

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v EUR): 

 
  k 30.9.2010 k 30.09.2011 

   

Náklady budúcich období:  2 836 2 836 

Poistné  0 0 

Údržba software 0 0 

Daň z nehnuteľností 2 836 2 836 

Ostatné 0 0 

   

Príjmy budúcich období: 0 0 

Spolu 2 836 2 836 

 

 

 

 

Informácie k údajom vykázaným na strane PASÍV súvahy 

 
Popis základného imania (EUR) 

   

Text 
Stav k 

1.4.2011 

Stav k 

30.9.2011 

Základné imanie celkom (EUR) 760 970,00 760 970,00 

Počet akcií (ks) 760 970 ks 760 970 ks 

Nominálna hodnota 1 akcie (EUR) 1,00 EUR 1,00 EUR 

Hodnota upísaného vlastného imania (EUR) 760 970,00 760 970,00 

Hodnota splateného základného imania (EUR) 760 970,00 760 970,00 

Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou 

(EUR) 
0 0 
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Rozdelenie hospodárskeho výsledku z predchádzajúceho roka 

V bežnom roku bol vysporiadaný hospodársky výsledok - účtovná strata z minulého 

účtovného obdobia nasledovným spôsobom 

 

Druh prídelu Rozdelenie zisku minulého účtovného obdobia 

  HR 2009/2010 (EUR) HR 2010/2011 (EUR) 

Zisk (+)/ strata (-) k rozdeleniu z minulého obdobia, z toho: 692 002 -441 871 

Prídel do nerozdeleného zisku minulých rokov 692 002 0 

Prídel na zvýšenie základného imania 0 0 

Prídel do štatutárnych fondov 0 0 

Úhrada z nerozdeleného zisku minulých rokov 0 -441 871 

Použitie na vyrovnanie straty z minulých rokov 0 0 

Dividendy akcionárom 0 0 

Dividendy akcionárom z nerozdeleného zisku minulých rokov  0 0 

 

 

Tvorba a čerpanie rezerv  

 

Popis rezervy, jej označenie Stav k 1.4.2011 Tvorba Použitie 

Stav k 

30.9.2011 Predpokladaný rok  

  EUR EUR EUR EUR použitia rezervy 

Reštrukturalizačná rezerva 0 0 0 0 - 

Rezerva na účtovníctvo, audit, daňové 

poradenstvo 3 850 3 100 3 850 3 100 

2011/2012 

Rezerva na nevyfakturované dodávky 5 987 7 993 5 987 7 993 2011/2012 

      

Spolu: 9 837   11 093   

 

Záväzky  

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená 

v nasledujúcej tabuľke (v EUR): 

 
  k 1.4.2011 k 30.9.2011 

   

Záväzky do lehoty splatnosti 1 651 697 1 490 535 

Záväzky po lehote splatnosti 0 0 

Krátkodobé záväzky spolu 1 651 697 1 490 535 

   

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov 45 269 45 269 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov 0 0 

Dlhodobé záväzky spolu 45 269 45 269 
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Záväzky Spoločnosti nie sú kryté záložným právom.   

 

Z uvedených záväzkov k 30.9.2011 suma 1.200.000 EUR predstavuje pôžičku prijatú od 

spoločnosti Eastern Sugar B.V. Pôžička je splatná najneskôr 31. decembra 2011 a úročená 

3,8% p.a.  

 

Záväzky zo sociálneho fondu 

 

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej 

tabuľke (v EUR): 
 k 30.9.2011  k 1.4.2011 

   

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 0 0 

Tvorba na ťarchu nákladov 0 0 

Čerpanie 0 0 

Stav  0 0 

 

Stav zamestnancov je od 1. januára 2009 nulový. 

 

Odložený daňový záväzok 

Titul vzniku 

1.9.2011 

(EUR) 

Dlhodobý majetok (účtovná ZC > daňová ZC) 238 258 

Ostatné 0 

Dočasné rozdiely netto: 238 258 

Sadzba dane 19% 

Odložená daňový záväzok 45 269 

 

 

Časové rozlíšenie 

 

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke (v EUR): 

 
  k 30.9.2010 k 30.09.2011 

   

Výnosy budúcich období:  2 250 0 

Nájomné žeolezničnej vlečky 2 250 0 

Ostatné 0 0 

 

Emitent prenajímal železničnú vlečku spoločnosti BELAR a.s. K ukončeniu zmluvného vzťahu 

došlo k 31.12.2010. 
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Informácie k údajom vykázaným vo VÝNOSOCH 

 
Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar 

 

V bežnom a predchádzajúcom účtovnom období emitent nerealizoval tržby za vlastné výkony 

a tovar z bežnej činnosti. 

 

 

Finančné výnosy 

 

Prehľad finančných výnosov je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v EUR): 

 
 1. polrok 11/12 1. polrok 10/11 

   

Výnosové úroky  10 9 

Kurzové zisky 0 0 

Spolu:  10 9 

 

 

Mimoriadne výnosy 

Prehľad významných položiek mimoriadnych výnosov je uvedený v nasledujúcej tabuľke         

(v EUR): 

 
 1. polrok 11/12 1. polrok 10/11 

Odpis premlčaných nevyplatených dividend do výnosov 130 559 0 

Tržby z predaja služieb-ostatné  7 500 

Ostatné výnosy 2 2 

Spolu 130 561 7 502 
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Informácie k údajom vykázaným v NÁKLADOCH 

 

Náklady na poskytnuté služby 

V bežnom a predchádzajúcom účtovnom období Spoločnosť nevykazovala žiadne náklady 

na poskytnuté služby. Všetky náklady vzniknuté v predmetných účtovných obdobiach sú 

vykázané v mimoriadnych nákladoch. 
 

 

Ostatné náklady z hospodárskej činnosti 

V bežnom a predchádzajúcom účtovnom období Spoločnosť nevykazovala žiadne náklady 

na hospodársku činnosť. Všetky náklady vzniknuté v predmetných účtovných obdobiach 

sú vykázané v mimoriadnych nákladoch. 

 

Finančné náklady 

Prehľad finančných nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v EUR): 

 
 1. polrok 10/11 1. polrok 11/12 

   

Nákladové úroky 37 024 22 862 

Spolu 
37 024 22 862 

 

 

Nákladové úroky boli generované z prijatej pôžičky od spoločnosti Eastern Sugar B.V. 

Pôžička bola úročená 3,8% p.a. 
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Mimoriadne náklady 

Prehľad mimoriadnych nákladov je vykázaný v nasledujúcej tabuľke (v EUR): 

 

 

1. polrok 

10/11 

1. polrok 

11/12 

   

Zostatková hodnota dlhodobého majetku vyradeného demoláciou - - 

Zostatková hodnoty predaného dlhodobého majetku - - 

Tvorba opravnej položky k dlhodobému majetku - - 

Predčasné ukončenie leasingu - - 

Dodatočné náklady vynaložené v súvislosti s likvidáciou Spoločnosti, na ktoré nebola 

tvorená reštrukturalizačná rezerva 184 670 260 628 

Spolu 
184 670 260 628 

 
 

 

 

 

ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH 

Majetok vzatý do prenájmu: emitent má v nájme kancelárske priestory od spoločnosti 

Consulo, s.r.o.  

Majetok daný do prenájmu: nie je. 

Emitent prenajímal železničnú vlečku spoločnosti BELAR a.s. do 31.12.2010.  

Emitent prenajímal pozemok (účelovú komunikáciu so spevneným povrchom) spoločnosti 

Wertheim Elements, s.r.o.  do 10.3.2011. Týmto dňom bol povolený vklad vlastníckeho práva  

do katastra nehnuteľností v prospech Mesta Dunajská Streda, na základe kúpno-predajnej 

zmluvy, čím došlo k zmene vlastníka prenajatej veci.  

Iné aktíva a pasíva: Spoločnosť nemá prípadné iné ďalšie záväzky, ktoré sa nesledujú 

v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe. 
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ÚDAJE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH 

A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI 

Odmeny členov predstavenstva Spoločnosti za ich činnosť v štatutárnom orgáne v 

sledovanom účtovnom období (v 1.polroku 2011/2012) dosiahli výšku 0 EUR                             

(v predchádzajúcom účtovnom období: 0 EUR), odmena člena dozornej rady za jeho činnosť 

v dozornom orgáne Spoločnosti výšku 0 EUR (v predchádzajúcom účtovnom období: 0 EUR). 

 

 

 

Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami 

 
Počas obdobia od 1.4.2011 do 30.9.2011 Spoločnosť uskutočnila transakcie s nasledovnými 

spriaznenými osobami: 

 

Eastern Sugar B. V., Holandsko 

Eastern Sugar s. r.o. 

 

Transakcie s týmito spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v EUR): 

 
  1.polrok 11/12 1.polrok 10/11 

Predaj   

Refakturácia poštovného 32 28 

   

Nákup   

Úroky z prijatej pôžičky   

Manažérske služby 85 353 90 755 

Ostatné 22 862 37 024 

 

 
 

Stav pohľadávok voči uvedeným spriazneným osobám k 30.9.2011 (v EUR) je 13 EUR. 

 

 

Stav záväzkov voči uvedeným spriazneným osobám k 30.9.2011 (v EUR) je nasledovný: 

Eastern Sugar s. r.o.:         13 864 (manažérske služby), 

Eastern Sugar B.V., Holandsko:   1 200 000 (istina pôžičky). 
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Informácie k údajom o zmenách vlastného imania 

 
Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej 

tabuľke (v EUR): 

 

Položka 
Stav k 

1.4.2011 
Prírast. Úbytky 

Stav k 

30.9.2011 

Vlastné imanie spolu, v tom: 1 344 139 0 692 002 1 191 220 

Základné imanie v tom: 760 970 0 0 760 970 

Základné imanie (411) 760 970  0  0 760 970 

Vlastné akcie a obchodné podiely (252)        

Zmena základného imania (+/-419)        

Kapitálové fondy, v tom 332 387 0 0 332 387 

Emisné ážio (412)        

Ostatné kapitálové fondy (413) 180 193 0  0 180 193 

Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov (417, 418) 152 194 0  0 152 194 

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/-414)        

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415)        

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení (+/-416)        

Fondy zo zisku, v tom 0 0 0 0 

Zákonný rezervný fond (421)      

Osobitný rezervný fond na vlastné akcie (421)      

Nedeliteľný fond (422)        

Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427)        

Výsledok hospodárenia minulých rokov 692 653  0 250 782 

Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 692 653  -441 871 250 782 

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)        

Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia -441 871 -152 919 441 871 -152 919 

 

 

 

 

 

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa 

polročná správa vyhotovuje 

Nie sú. 

 

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 

Spoločnosť nemala v účtovnom období žiadne náklady na výskum a vývoj. 

 

 

Nadobudnutie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných 

listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky 

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo na svojom 14. zasadnutí dňa 31. júla 2006 

nadobudnutie 33 813 vlastných akcií Spoločnosti v cene 1 600 Sk za kus od minoritných 

akcionárov, ktorí prejavili záujem tieto akcie odpredať. Do 30. apríla 2007 Spoločnosť 
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nadobudla v procese skupovania 14 926 vlastných akcií, následne na základe rozhodnutia 

valného zhromaždenia dňa 23. júla 2007 znížila svoje základné imanie stiahnutím 

nadobudnutých vlastných akcií z obehu. 

 

Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty 

Návrh predstavenstva na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty sa vypracuje po ukončení 

hospodárskeho roku 2011/2012. 

 

Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov 

Nie sú. 

 

Informácia o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí 

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. 

 

 

Vyhlásenie o správe a riadení 

 
Vzhľadom na vstup spoločnosti do reštrukturalizácie (proces v ktorom sa spoločnosť 

nachádza a ktorý je opísaný v rámci vyššie uvedených bodov), spoločnosť nemá vypracovaný 

dokument “kódex riadenia”. Spoločnosť sa riadi stanovami a vnútornými pravidlami riadenia 

a internej kontroly. 

 

Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov 

a postupu ich vykonávania 

 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí najmä: 

zmena stanov; rozhodnutie o znížení alebo zvýšení základného imania; voľba a odvolanie 

členov predstavenstva; schválenie riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky, 

rozhodnutie o rozdelení zisku; rozhodnutie o premene podoby akcií; rozhodnutie o zrušení 

Spoločnosti a o zmene právnej formy; rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré stanovy 

Spoločnosti alebo platné právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia, alebo 

rozhodnutie ktorých si valné zhromaždenie vyhradilo do svojej pôsobnosti. 

 

Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie v lehote šiestich mesiacov po 

ukončení každého účtovného obdobia. 

 

Práva a povinnosti akcionárov sú dané stanovami Spoločnosti a platnými predpismi. 

Akcionárom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba. Akcionár je oprávnený zúčastniť 

sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia 

týkajúce sa záležitostí Spoločnosti, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného 

zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Hlasovacie právo akcionára je spojené s 

menovitou hodnotou akcií Spoločnosti, a to v plnom rozsahu jak v prípade akcií na doručiteľa 
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tak akcií na meno. Akcionár má právo podielať sa na riadení Spoločnosti, na podiel na zisku 

Spoločnosti a na podiel na likvidačnom zostatku pri zrušení Spoločnosti likvidáciou. 

 

 

Opis konkrétnej činnosti valného zhromaždenia v príslušnom polroku: 

 

19. riadne valné zhromaždenie Spoločnosti sa konalo dňa 28.7.2011.  

 

Valné zhromaždenie schválilo: 

* výročnú správu, riadnu účtovnú závierku a návrh na vysporiadanie straty Spoločnosti za 

účtovné obdobie od 1.4.2010 do 31.3.2011;  

* návrh predstavenstva (na odporúčanie dozornej rady) na schválenie audítora na 

hospodársky rok 2011/2012; 

* odvolanie a voľbu člena predstavenstva; 

* odvolanie a voľbu členov dozornej rady. 

 

Valné zhromaždenie bralo na vedomie: 

* že sa premlčali nároky akcionárov uplatniť si právo na doposiaľ nevyplatené dividendy za 

účtovné obdobia 2004, 2005/2006 a 2006/2007 a uložilo predstavenstvu zohľadniť túto 

skutočnosť v účtovníctve spoločnosti. 

 

 

 

 

 

Informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov 

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje 

o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami 

vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti. Predstavenstvo je povinné riadiť sa 

rozhodnutiami a uskutočňovať rozhodnutia valného zhromaždenia. Predstavenstvo je povinné 

predložiť raz ročne valnému zhromaždeniu riadnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie 

zisku alebo úhradu strát. Predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu spolu s riadnou 

účtovnou závierkou raz ročne správu o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a stave jej 

majetku. 

Predstavenstvo spoločnosti má dvoch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné 

zhromaždenie. Funkčné obdobie členov predstavenstva je štyri roky, avšak končí až zvolením 

nových členov predstavenstva. Valné zhromaždenie môže kedykoľvek odvolať každého člena 

predstavenstva alebo celé predstavenstvo. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň 

hlasovali obaja členovia predstavenstva. Člen predstavenstva sa môže svojej funkcie vzdať. 

Predsedu predstavenstva určuje valné zhromaždenie. Predstavenstvo sa schádza podľa 

potreby, najmenej však trikrát ročne. V mene Spoločnosti konajú vždy dvaja členovia 

predstavenstva spoločne. 
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Opis konkrétnej činnosti predstavenstva v príslušnom polroku: 

Program 63. zasadnutia predstavenstva, ktoré sa konalo 27.júna 2011 bol nasledovný: 

* predstavenstvo vzalo na vedomie správu audítora z auditu finančných výkazov za účtovné 

obdobie od 1.4.2010 do 31.3.2011; 

* predstavenstvo prejednalo a schválilo výročnú správu a riadnu účtovnú závierku za účtovné 

obdobie od 1.4.2010 do 31.3.2011 a navrhlo ju valnému zhromaždeniu Spoločnosti schváliť; 

* predstavenstvo prejednalo a schválilo návrh na vysporiadanie straty za účtovné obdobie od 

1.4.2010 do 31.3.2011 a navrhlo valnému zhromaždeniu spoločnosti schváliť vysporiadanie 

straty v zmysle návrhu: 

 

Návrh na vysporiadanie straty za obdobie od 1. apríla 2010 do 31. marca 2011 (EUR) 
 
  

  

Úhrada z nerozdeleného zisku minulých rokov 441 871 

Spolu 
441 871 

 

 

* predstavenstvo schválilo odpísanie nevyplatených dividend za účtovné obdobia 2004, 

2005/2006 a 2006/2007 z dôvodu uplynutia lehoty na ich vyplatenie; 

* predstavenstvo sa dohodlo, že zvolá na 28.7.2011 19.riadne valné zhromaždenie 

spoločnosti. 
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Informácie o štruktúre základného imania, s uvedením druhov akcií, opisu práv a 

povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom 

základnom imaní; o obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov; o kvalifikovanej 

účasti na základnom imaní; o majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly 

s uvedením opisu týchto práv; o spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií; o 

obmedzeniach hlasovacích práv; o dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú 

jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a 

obmedzeniam hlasovacích práv 

 

 

 

Štruktúra základného imania emitenta: 

 

ISIN Druh Forma Podoba Počet Menov.hod. Opis práv 

CS0009006853 akcia na doručiteľa 
zaknihovaný 

CP 
287 970 1 EUR kmeňová akcia 

880960000789 akcia na doručiteľa 
zaknihovaný 

CP 
284 464 1 EUR kmeňová akcia 

  akcia na meno listinný CP 188 536 1 EUR kmeňová akcia 

 

 

 

Informácia o percentuálnom podieli na celkovom základnom imaní: 

        Spolu: 

ISIN CS0009006853 880960000789 - - 

Druh akcia akcia akcia - 

Forma na doručiteľa na doručiteľa na meno - 

Podoba zaknihovaný CP zaknihovaný CP listinný CP - 

Počet 287 970 284 464 188 536 760 970 

Percentuálny podiel na 

základnom imaní 37,84% 37,38% 24,78% 100,00% 

Menov.hod. 1 EUR 1 EUR 1 EUR - 

Opis práv kmeňová akcia kmeňová akcia kmeňová akcia - 

 

 

 

S akciou je spojené právo akcionára podieľať sa na riadení Spoločnosti, na podiel z jej zisku 

a na podiel z likvidačného zostatku pri zrušení Spoločnosti likvidáciou. S akciou na 

doručiteľa aj s akciou na meno je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu. Akcie 

Spoločnosti sú voľne prevoditeľné. Spoločnosť nevydala žiadne zamestnanecké akcie. 

Hlasovacie práva pripadajúce na jednotlivé akcie nie sú obmedzené. 
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Spoločnosti nie sú známe dohody medzi majiteľmi akcií, ktoré môžu viesť k obmedzeniam 

prevoditeľnosti akcií a obmedzeniam hlasovacích práv s nimi spojených. 

Kvalifikovanú účasť na základnom imaní Spoločnosti má spoločnosť Eastern Sugar B. V., 

Zwanebloem 31, 4823 MV  Breda, Holandsko, ktorá vlastní 97,52% akcií (aj hlasovacích práv) 

Spoločnosti. 
 

Informácie o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho 

orgánu a zmenu stanov 

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje 

o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami 

vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti. Predstavenstvo má dvoch členov. Členov 

predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov predstavenstva 

je štyri roky, avšak končí až zvolením nových členov predstavenstva . Člen predstavenstva sa 

môže svojej funkcie vzdať. Predsedu predstavenstva určuje valné zhromaždenie. V mene 

Spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. 

Zmena stanov patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia. 

 

Informácie o právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o 

vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií 

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Rozhodnutie o premene podoby akcií, 

o skončení obchodovania s akciami Spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že Spoločnosť 

prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia.  

Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viacerých druhov akcií alebo premene už 

existujúcich akcií na iný druh akcií, ktoré sa odlišujú označením, obsahom a právami s nimi 

spojenými. 

 

V zmysle stanov Spoločnosti do pôsobnosti valného zhromaždenia patria aj rozhodnutia o 

otázkach, ktoré tieto stanovy alebo platné právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného 

zhromaždenia, alebo rozhodnutie ktorých si valné zhromaždenie vyhradilo do svojej 

pôsobnosti. 

 

Informácie o majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením 

opisu týchto práv: 

Spoločnosť nevydala cenné papiere s osobitnými právami kontroly. Hlasovacie právo 

akcionára sa riadi menovitou hodnotu jeho akcií. 

Práva a povinnosti akcionárov sú dané stanovami Spoločnosti a platnými predpismi. 

Akcionárom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba. Akcionár je oprávnený zúčastniť 

sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia 

týkajúce sa záležitostí Spoločnosti, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného 

zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Hlasovacie právo akcionára je spojené s 

menovitou hodnotou akcií Spoločnosti, a to v plnom rozsahu ako v prípade akcií na doručiteľa 
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tak aj akcií na meno. Akcionár má právo podielať sa na riadení Spoločnosti, na podiel na zisku 

Spoločnosti a na podiel na likvidačnom zostatku pri zrušení Spoločnosti likvidáciou. 

 

Informácie o 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 

Neexistujú takéto dohody. 

 

Informácie o 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 

Neexistujú takéto dohody. 

 

Vyhlasujeme, že podľa našich 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 uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým 

došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia spolu s opisom hlavných rizík a neistôt 

na ostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia.  

 

Údaje v polročnej správe sú úplné, pravdivé a vecne správne.  

 

Polročná finančná správa nebola overená audítorom. 

 

Polročná finančná správa bude k dispozícii v elektronickej forme na internetovej linke 

http://easternsugar.3b2.sk/.  

 

S pozdravom. 

 
 

 

 

 

         Matthew Trilling               Alena Kácelová 

      Predseda predstavenstva                  Osoba splnomocnená predstavenstvom 

 

 

 

Dunajská Streda,    november 2011 


