
 

 

 

 

Konečná správa o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku   

   

 

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Eastern Sugar 

Slovensko, a.s. zo dňa 21.9.2012 vstúpila akciová spoločnosť Eastern Sugar Slovensko, a.s. 

so sídlom Ružinovská 3, 821 02 Bratislava, IČO: 31 411 878,  do likvidácie dňom 1.4.2013 

a od tohto termínu používa obchodné meno Eastern Sugar Slovensko, a.s. v likvidácii (ďalej 

len „spoločnosť“). 

 

Dňa 11.4.2013 bolo v Obchodnom vestníku č. 70/2013  publikované pod č. L000214 

oznámenie o vstupe spoločnosti do likvidácie s tým, že likvidátor súčasne vyzval veriteľov 

spoločnosti a iné osoby a orgány, ktoré sú likvidáciou dotknuté, aby si prihlásili svoje 

pohľadávky, prípadne iné práva v lehote troch mesiacov od zverejnenia výzvy na adresu 

likvidátora.  

Spoločnosť zostavila zoznam všetkých známych veriteľov spoločnosti ku dňu 

predchádzajúcemu dňu vstupu spoločnosti do likvidácie. Spoločnosť oznámila svoj vstup do 

likvidácie všetkým známym veriteľom.  

V priebehu trojmesačnej lehoty uplatnil svoje pohľadávky voči spoločnosti len jeden 

veriteľ, spoločnosť  Eastern Sugar s.r.o. 

 

Spoločnosť oznámila vstup do likvidácie príslušnému živnostenskému úradu listom zo 

dňa 30.4.2013.  

 

Spoločnosť zostavila mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu predchádzajúcemu dňu 

vstupu spoločnosti do likvidácie. Mimoriadna účtovná závierka zostavená ku dňu 31.3.2013 

bola zhodná s riadnou účtovnou závierkou spoločnosti za účtovné obdobie od 1.4.2012 do 

31.3.2013. 

 

Po začatí likvidácie prebiehali úkony spojené so zrušením obchodných zmlúv, došlo k 

zrušeniu všetkých uzavretých obchodných zmlúv s výnimkou zmluvy uzavretej s ŽSR zo dňa 

2.1.2012 č. 2/2012 o styku s vlečkou, ktorá bol uzavretá na dobu určitú od 1.1.2012 do 

31.12.2014, podľa ktorej ŽSR zabezpečujú správu odbočných a ostatných zariadení vlečky. 

Nakoľko nebolo možné uskutočniť zmenu v osobe vlečkára, ktorým sa mala stať spoločnosť 

Eastern Sugar s.r.o., ktorá vlečku nadobudla kúpnou zmluvou v marci roku 2013, zmluva 

z 2.1.2012 ostala nezmenená a cenu za výkon správy zariadení vlečky počnúc marcom 2013 

až do uplynutia doby, na ktorú sa zmluva uzavrela, spoločnosť refakturovala spoločnosti 

Eastern Sugar s.r.o., takže spoločnosti od marca 2013 v súvislosti s touto zmluvou nevznikli 

žiadne náklady. 

 

Dňa 27.8.2013 sa uskutočnilo riadne valné zhromaždenie spoločnosti na ktorom bola 

schválená riadna účtovná závierka spoločnosti za účtovné obdobie od 1.4.2012 do 31.3.2013 

(ktorá bola súčasne i mimoriadnou účtovnou závierkou z dôvodu vstupu spoločnosti do 

likvidácie) a  valné zhromaždenie spoločnosti schválilo návrh na vysporiadanie straty za 

účtovné obdobie od 1.4.2012 do 31.3.2013 tak, že časť straty bude vysporiadaná zo 

zákonného rezervného fondu a časť straty prevodom na účet neuhradenej straty minulých 

rokov. Predmetom rokovania valného zhromaždenia bolo aj prerokovanie výročnej správy 

spoločnosti za obdobie od 1.4.2012 do 31.3.2013 zo dňa 30.6.2013, ktorá bola overená 

audítorom dňa 17.7.2013. 

 



 

 

 

 

Burza cenných papierov v Bratislave v súlade s Článkom 10, odsek 10.3 Pravidiel 

regulovaného voľného trhu BCPB a rozhodnutím predstavenstva BCPB zo dňa 23.1.2014 

vylúčila s účinnosťou od 25.4.2014 cenné papiere ISIN: CS0009006853 emitenta Eastern 

Sugar Slovensko, a.s. v likvidácii z obchodovania na regulovanom voľnom trhu BCPB, 

z dôvodu nesplnenia zákonnej informačnej povinnosti emitenta nepredložením predbežného 

vyhlásenia svojho riadiaceho orgánu počas druhých šiestich mesiacov účtovného obdobia 

roku 2013  spolu s dokladom o jeho uverejnení. Podľa § 38 ods. 8 zákona o burze cenných 

papierov  a § 170 ods. 3 zákona o cenných papieroch z dôvodu nesplnenia informačnej 

povinnosti vznikla spoločnosti Eastern Sugar Slovensko, a.s. v likvidácii povinnosť vykonať 

povinnú ponuku na prevzatie podľa § 118 a nasl. zákona o cenných papieroch. 

 

 Dňa 25.7.2014 sa uskutočnilo mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré 

rozhodlo o odvolaní JUDr. Laury Bíróovej z funkcie likvidátora spoločnosti dňom 31.7.2014 

a vymenovalo do funkcie likvidátora dňom 1.8.2014 spoločnosť Eastern Sugar s.r.o., IČO: 

36 265 179 a schválilo odmenu likvidátora. 

 

Spoločnosť zabezpečila svoju zákonnú povinnosť vykonať  povinnú ponuku na 

prevzatie podľa § 118 a nasl. zákona o cenných papieroch tak, ako jej to bolo uložené 

ustanoveniami § 38 ods. 8 zákona o burze cenných papierov  a § 170 ods. 3 zákona o cenných 

papieroch. Spoločnosť uzavrela príslušné zmluvy so spoločnosťou RM-S Market o.c.p., a.s.  

prostredníctvom ktorej vykonala a zrealizovala povinnú ponuku na prevzatie. Národná banka 

Slovenska rozhodnutím zo dňa 26.9.2014 schválila návrh povinnej ponuky na  prevzatie akcií 

emisie ISIN: CS0009006853, ktorý tvoril prílohu rozhodnutia. Povinná ponuka sa vzťahovala 

na akcie kmeňové, na doručiteľa, zaknihované v počte 287.970 kusov v menovitej hodnote 1.- 

EUR, ISIN: CS0009006853. Kúpna cena ponúkaná za 1 akciu bola 0,77.- EUR a bola určená 

znaleckým posudkom, ktorý vyhotovil znalec určený Národnou bankou Slovenska. Lehota 

platnosti povinnej ponuky bola 30 kalendárnych dní a začala plynúť dňom zverejnenia 

povinnej ponuky. Povinná ponuka bola zverejnená v denníku Hospodárske noviny dňa 

9.10.2014, platnosť povinnej ponuky uplynula dňom 7.11.2014. Dňa 11.11.2014 bol 

v denníku Hospodárske noviny uverejnený oznam o výsledkoch povinnej ponuky na 

prevzatie, podľa ktorého bolo spoločnosti ponúknutých na odkúpenie 274.668 kusov akcií a  

spoločnosť v rámci povinnej ponuky na prevzatie nadobudla vlastné akcie v počte 274.668 

kusov.  

 

Dňa  23.7.2014 bolo spoločnosti doručené rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej 

agentúry so sídlom Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1, číslo 700/2477/2014 zo dňa 

21.7.2014, ktorým Pôdohospodárska platobná agentúra stanovila výrobcovi Eastern Sugar 

Slovensko, a.s. v likvidácii výšku produkčných odvodov za cukor za hospodárske roky 

2004/2005 a 2005/2006  a určila výrobcovi povinnosť vyplatiť pestovateľom produkčné 

odvody do 20.8.2014. Spoločnosť listom zo dňa 25.7.2014 oznámila výrobcom  skutočnosť 

určenia výšky produkčných odvodov za cukor za hospodárske roky 2004/2005 a 2005/2006  a 

povinnosť ich výplaty zo strany výrobcu cukru. Súčasne pestovateľov požiadala o oznámenie 

ich čísla účtu v banke a z dôvodu, že išlo o prísne zúčtovateľné finančné prostriedky, žiadala 

na oznámení úradne osvedčiť pravosť podpisu osoby, resp. osôb,  oprávnenej konať menom 

obchodnej spoločnosti alebo družstva podľa zápisu v obchodnom registri a v prípade 

samostatne hospodáriaceho roľníka úradne osvedčiť pravosť jeho podpisu. 

 

  

 



 

 

 

Dňa  28.8.2014 bolo spoločnosti doručené rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej 

agentúry so sídlom Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1, číslo 700/2916/2014 zo dňa 

26.8.2014, ktorým Pôdohospodárska platobná agentúra stanovila výrobcovi Eastern Sugar 

Slovensko, a.s. v likvidácii výšku úrokov z omeškania z produkčných odvodov za cukor za 

hospodárske roky 2004/2005 a 2005/2006 a určila výrobcovi povinnosť vyplatiť 

pestovateľom úroky z omeškania z produkčných odvodov za cukor do 20.9.2014. Spoločnosť 

listom zo dňa 03.09.2014 výrobcom oznámila skutočnosť určenia výšky úrokov z omeškania 

produkčných odvodov za cukor za hospodárske roky 2004/2005 a 2005/2006  a povinnosť ich 

výplaty zo strany výrobcu cukru. 

 

Spoločnosť vykonala výplatu produkčných odvodov za cukor a úrokov z omeškania z 

produkčných odvodov za cukor v súlade s príslušnými rozhodnutiami a o výplate podala  

Pôdohospodárskej platobnej agentúry správy o tom, akú sumu produkčných odvodov 

a úrokov z omeškania z produkčných odvodov pestovateľom vyplatila, akú sumu sa jej, 

z dôvodu na strane pestovateľov, vyplatiť nepodarilo a akú sumu z týchto dôvodov vrátila na 

účet Pôdohospodárskej platobnej agentúry. 

 

Pôdohospodárska platobná agentúra vykonala v spoločnosti kontrolu výplaty 

produkčných odvodov cukru podľa rozhodnutia z 21.7.2014 v dňoch 9.10.- 10.10.2014  s tým, 

že neboli zistené žiadne podozrenia nezrovnalostí alebo podozrenia z podvodu. Výsledky 

kontroly boli bez zistení týchto skutočností.   

 

Pôdohospodárska platobná agentúra vykonala v spoločnosti kontrolu výplaty úrokov 

z omeškania z produkčných odvodov cukru podľa rozhodnutia z 26.8.2014 dňa 9.1.2015  

s tým, že neboli zistené žiadne podozrenia nezrovnalostí alebo podozrenia z podvodu. 

Výsledky kontroly boli bez zistení týchto skutočností.  

 

Spoločnosť uzavrela dňa 19.12.2013 zmluvu o zabezpečí registratúry a dlhodobej 

úschove registratúry s poskytovateľom - spoločnosťou FLOW PLUS, s.r.o. so sídlom 

Technická 6, 821 04 Bratislava, IČO: 35 720 131. Predmetom tejto zmluvy je záväzok 

poskytovateľa zabezpečiť správu a dlhodobú úschovu registratúry už existujúcich a nových 

registratúrnych záznamov, ktoré budú poskytovateľovi fyzicky odovzdané spoločnosťou. 

Poskytovateľ je povinný na základe tejto zmluvy vykonať všetky práce, služby a výkony, 

ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa riadne a včas zabezpečila správa a úschova registratúry 

v zmysle schváleného registratúrneho poriadku a  zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch 

a registratúrach v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ sa zaviazal zabezpečiť správu 

a dlhodobú  úschovu registratúry v období od 1.1.2014 do uplynutia všetkých zákonných 

lehôt určených  na úschovu písomností tvoriacich predmet registratúry a po uplynutí týchto 

lehôt vykonať vyradenie a likvidáciu (skartáciu) písomností tvoriacich predmet registratúry 

alebo písomnosti tvoriace predmet registratúry odovzdať príslušnému štátnemu archívu MV 

SR na archiváciu podľa platných právnych predpisov. 

  

Likvidácia spoločnosti bola ukončená k 31.07.2015 a k tomuto dátumu bola dňa 

13.8.2015 vypracovaná mimoriadna účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie za obdobie 

od 1.4.2013 do 31.7.2015.  

Podľa mimoriadnej účtovnej závierky a.s. nevykázala žiadny hmotný , nehmotný ani 

obežný majetok. Pasíva a.s. boli tvorené len základným imaním vo výške 760.970 EUR, 

kapitálovými fondmi vo výške 180.193 EUR, hospodárskymi výsledkami minulých rokov 

a vo výške -563.923 EUR a hospodárskeho výsledku z priebehu likvidácie vo výške -377 240 

EUR.  



 

 

 

 

Podľa účtovnej závierky je stanovený majetkový podiel – likvidačný zostatok, určený 

na rozdelenie medzi akcionárov spoločnosti, vo výške 0.- EUR. 

 

Likvidátor navrhuje schváliť vykázanú výšku likvidačného zostatku 0.- EUR 

a z dôvodu, že likvidačný zostatok je 0.- EUR, navrhuje nerozdeliť ho medzi akcionárov.   

 
  

 

V Bratislave, dňa 17.8.2015 

 

Vypracoval: Eastern Sugar s.r.o. 

                     likvidátor spoločnosti 

                     Eastern Sugar  Slovensko, a.s. v likvidácii 

                      

 

                    .................................................                   ............................................................ 

                    Matthew Trilling                                         Thierry Ernest Amédée Desesquelles  

 

 

    


