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Predmetom činnosti akciovej spoločnosti je:
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov
- automatizované spracovanie dát
- veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
- sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb
- upratovacie služby
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
v týchto zariadeniach
- správa nehnuteľnosti na základe honoráru alebo kontraktu
- finančný leasing
- miesto uloženia písomností nearchívnej povahy
- píliarska výroba a porez drevnej hmoty
- prenájom hnuteľných vecí
PRO POPULO a.s., Poprad vznikla transformáciou investičného fondu PRO POPULO a.s.
Poprad na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti
dňa 14.12.1999 a bola zapísaná do obchodného registra Okresného súdu v Prešove dňa
05.01.2000 v Oddieli: Sa, Vložka číslo:30/P.
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Obchodná spoločnosť v súčasnej štruktúre vznikla dňom zápisu do obchodného registra
Okresného súdu Prešov t.j. dňa 05.01.2000 a má pridelené IČO : 170 84 725.

Základné imanie spoločnosti je 3.407.820 EUR a je rozdelené na 100 160 ks
akcií na doručiteľa, kde menovitá hodnota jednej akcie je 34,00 EUR a 7 ks listinných akcií na
meno, menovitá hodnota jednej akcie na meno je 340,00 EUR.
S obidvoma druhmi akcií je spojené hlasovacie právo akcionára na valnom
zhromaždení spoločnosti v plnom rozsahu.
Uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti sú v zmysle platných stanov spoločnosti platné,
keď ich schvália v samostatnom hlasovaní akcionári vlastniaci akcie na meno a súčasne
akcionári vlastniaci akcie na doručiteľa.
Spoločnosť je finančne stabilizovaná a všetky prevádzkové a investičné akcie v roku 2010
hradila z vlastných zdrojov.
Spoločnosť v roku 2010 nevydala dlhopisy ani prevoditeľné dlhopisy, spoločnosť nečerpala
úvery ani pôžičky od iných subjektov celú svoju činnosť zabezpečovala z vlastných
finančných zdrojov získaných z podnikateľskej činnosti.
Spoločnosť podnikala v súlade s predmetom podnikania a na jej činnosť podstatne vplýval
pretrvávajúci pokles dopytu po jej produktoch hlavne v oblasti cestovného ruchu kde stále
pretrváva znížený záujem o služby v danom segmente podnikania a zároveň prehlbujúci sa
rozdiel v cene vstupných surovín hlavne surového dreva, ktoré koncom roka výrazne stúplo
no na cene vyrábanej produkcie stavebného reziva sa to adekvátne neprejavilo.
V zmysle novely zákona č. 688/2006 a zákona č. 431/2002 o účtovníctve a v súlade s § 17a
uvedeného zákona, spoločnosti nevyplýva povinnosť vykazovať údaje z individuálnych
účtovných závierok podľa štandardov IFRS.
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Spoločnosť v roku 2010 realizovala svoju podnikateľskú činnosť v týchto oblastiach:
-

v oblasti píliarskej výroby a obchodovaní s drevnou hmotou
v oblasti poskytovania reštauračných a ubytovacích služieb
v oblasti prenájmu hnuteľných a nehnuteľných vecí
v oblasti kapitálového trhu a finančných operácií

Rok 2010 bol zlomovým rokom, kde už dochádzalo čiastočne k oživeniu trhu hlavne po
produktoch píliarskej výroby čo sa prejavilo vo zvýšených tržbách z predaji vlastných
výrobkov a služieb a celkových dosiahnutých výnosoch. No súčasne bol výrazne poznačený
nárastom silnej konkurencie v ponúkaných produktoch a službách čo malo na druhej strane
vplyv na zníženie efektívnosti výroby a to sa prejavilo hlavne na skutočnosti, že nárast cien
základných vstupov spoločnosť z titulu silnej konkurencie nedokázala pretaviť do svojich
predajných cien. Rast ekonomiky sa adekvátne neprejavil v jej efektívnosti čo odráža aj výška
dosiahnutého zisku za rok 2010.
Spoločnosť v zmysle zámerov a uznesení z valného zhromaždenia realizovala podnikateľskú
činnosť v rozsahu predmetu podnikania a všetky aktivity financovala z vlastných zdrojov.
Investičné aktivity v roku 2010 boli orientované hlavne do oblastí pozitívne ovplyvňujúcich
ekonomiku spoločnosti. Jednalo sa o stavebné úpravy výrobných hál vo výške 47.617 EUR
súvisiacich s realizáciou linky na výrobu štiepkov z odpadového dreva v celkovej výške
190.365 EUR a obnove dopravných kapacít teleskopického manipulátora JCB 541-70 vo výške
63.000 EUR. Všetky tieto akcie sme financovali z vlastných zdrojov.
Spoločnosť v roku 2010 dosiahla celkové výnosy vo výške 3.992.330 EUR s indexom rastu
1,10 oproti predchádzajúcemu roku a dosiahla zisk 3.119 EUR čo bol ale prepad o takmer
70%. Spoločnosť napriek tomu splnila svoju strategickú úlohu a to prevádzkovať svoju
činnosť so ziskom. Spoločnosť si uchovala pozíciu významného výrobcu v regióne. Miera
rentability k tržbám dosiahla úroveň 0,08% čo je doteraz jej najnižšia úroveň od roku 2003.
Spoločnosť aj v roku 2010 realizovala prísne opatrenia na znižovanie svojich nákladov
a vyhodnocovala ich oproti iným výrobcom s podobným zameraním. Čistý zisk po zdanení
dosiahol výšku 3.119 EUR.. Spoločnosť zamestnávala v priemere 80 stálych zamestnancov,
produktivita práce na jedného zamestnanca bola 49.904 EUR čo znamenal index rastu 1,02
pri priemernej mesačnej mzde 597 EUR čo bol rast oproti predchádzajúcemu obdobiu cca
o 19 EUR a to hlavne z dôvodu nárastu výroby a tržieb..
Spoločnosť všetky svoje prevádzkové, obchodné a rozvojové aktivity v roku 2010 financovala
z vlastných zdrojov. Spoločnosť v roku 2010 nevydala žiadne dlhopisy ani prevoditeľné
dlhopisy a nečerpala žiadne úvery či pôžičky ani iné formy finančnej výpomoci.
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Položka v EURO mene
Neobežný majetok
Pozemky
Budovy,haly a stavby
Stroje, prístroje a zariadenia
Poskytnuté preddavky na DHM
Nedokončené investície
Finančné investície
Obežný majetok
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok
- z toho : peniaze v pokladni
bankové účty
Ostatné aktíva
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
Ostatné položky aktív
AKTÍVA SPOLU

Rok 2010
Rok 2009
1 575 657
1 479 352
143 268
143 268
997 336
1 036 883
378 899
243 047
0
0
0
0
56 154
56 154
2 497 951
2 649 670
111 053
138 552
409 939
446 951
1 976 959
2 064 167
6 054
7 026
1 970 905
2 057 141
3 120
2 418
3 120
2 418
0
0
0
0
4 076 728
4 131 440
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SÚVAHA
(AKTÍVA)
Položka v EURO

Rok 2010

Rok 2009

Neobežný majetok
Obežný majetok
Ostatné aktíva

1 575 657 €
2 497 951 €
3 120 €

1 479 352 €
2 649 670 €
2 418 €

Aktíva spolu

4 076 728 €

4 131 440 €

Rok 2010

Neobežný majetok
Obežný majetok
Ostatné aktíva

3 120 €
1 575 657 €

2 497 951 €
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Položka v EURO mene
Vlastné zdroje
Zakladné ímanie
Zmena zakladného ímania
Fondy zo zisku
z toho: zákonný rezervný fond
štatutárne a ostatné fondy
Neuhradená strata min. období
Hostpodársky výsledok
Cudzie zdroje
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Ostatné pasíva
PASIVA SPOLU

Rok 2010
Rok 2009
3 577 102
3 639 246
3 407 820
3 407 820
0
0
166 163
230 672
107 249
106 714
58 914
123 958
0
-9 933
3 119
10 687
499 627
492 194
26 396
25 207
11 828
11 357
461 403
455 630
0
0
4 076 729
4 131 440
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SÚVAHA
(PASÍVA)
Položka v EURO
Vlastné imanie
Cudzie zdroje
Ostatné pasíva

Pasíva spolu

Rok 2010

Rok 2009

3 577 103 €
499 626 €
-€

3 639 246 €
492 194 €
-€

4 076 729 €

4 131 440 €

Rok 2010
Vlastné imanie

3 577 103 €

Cudzie zdroje

Ostatné pasíva

-€
499 626 €
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Položka v EURO mene
Tržby za predaj tovaru
Výroba
Tržby z predaja zásob a HIM
Iné prevádzkové výnosy
Prevádzkové výnosy
Náklady vynaložené na predaný tovar
Spotreba materiálu
Služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Odpisy NaHIM
Zostatková cena predaného HIM
Iné prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady
PREVÁDZKOVÝ HOSP. VÝSLEDOK
Finančné výnosy
Finančné náklady
HOSP. VÝSLEDOK Z FIN. OPERÁCIÍ
Daň z príjmov za bežnú činnosť
HOSP. ZA BEŽNÚ ČINNOSŤ
HOSPOD.VÝSLEDOK ZA ÚČT.OBDOBIE

Rok 2010
22 418
3 831 009
35 142
5 850
3 894 419
19 994
2 572 285
215 461
866 562
10 771
202 149
25 715
3 898
3 916 835
-22 416
27 912
2 376
25 536
0
3 120
3 120

Rok 2009
53 002
3 479 938
54 307
3 265
3 590 512
49 432
2 262 688
237 627
815 832
11 370
181 520
38 183
98
3 596 750
-6 238
26 926
8 711
18 215
1 290
10 687
10 687
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Výnosy EURO mene
Tržby za poskytované vlastné služby
Tržby z predaja tovaru
Výnosy z finančného majetku
Ostatné výnosy
Výnosy spolu

Rok 2009
3 479 938 €
53 002 €
26 926 €
57 572 €
3 617 438 €

Rok 2010

Výnosy z finančného
majetku
1%

Tržby z predaja tovaru
0%

Tržby za výrobky a
poskytované vlastné
služby
97%

Ostatné výnosy
1%

Rok 2010
3 831 009 €
22 418 €
27 912 €
40 992 €
3 922 331 €
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Zisk spoločnosti za rok 2010 po odvode dane z príjmu určený na rozdelenie predstavuje
hodnotu 3.119,54 EUR a jeho rozdelenie je nasledovné.

Čistý zisk spoločnosti za rok 2010
Prídel do rezervného fondu spoločnosti
Tantiémy pre orgány spoločnosti
Štatutárny fond spoločnosti
Prídel do sociálneho fondu
Celkom rozdelený zisk za rok 2010

3 119,54 €
159,54 €
2 960,00 €
- €
- €
3 119,54 €

Po schválení rozdelenia zisku valným zhromaždením akcionárov sa rozdelenie zisku zaúčtuje
v účtovníctve spoločnosti a spoločnosť spracuje účtovné výkazy
schválené valným
zhromaždením akcionárov za rok 2010.
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Tvorba finančného plánu spoločnosti na rok 2011 vychádza z výsledkov hospodárenia
spoločnosti v roku 2010 a predpokladov vývoja situácie na trhu s drevnou hmotou a v oblasti
turizmu pre rok 2011. Strategickým zámerom predstavenstva spoločnosti v roku 2011 je
riadiť spoločnosť tak, aby vykazovala pozitívny hospodársky výsledok a zvýšený dôraz klásť
na finančnú disciplínu a kontrolu oprávnenosti vynakladaných nákladov. V roku 2011
očakávame postupnú stabilizáciu trhu a s tým súvisiacu postupnú stabilizáciu cien pri
výrazne väčšej konkurencii výrobcov na trhu s ponúkanými produktmi a službami. Súčasne
očakávame ďalší vstup rizikového kapitálu na trh čo môže viesť k stratám z titulu
neuhradenia faktúr. Dôležitým zámerom v roku 2011 je udržanie výroby na projektovaných
kapacitách čo pozitívne ovplyvní materiálovú náročnosť výroby hlavne v oblasti fixných
nákladov. Ďalej v roku 2011 by sa mali v plnej miere prejaviť pozitívne efekty z investičných
akcií realizovaných v roku 2010. Na základe uvedených predpokladov spoločnosť predpokladá
v roku 2011 hospodárenie so ziskom čo sa premietlo i do finančného plánu spoločnosti.
Spoločnosť bude rozvíjať svoje aktivity vo všetkých podnikateľských segmentoch.
Tvorba rozpočtu na rok 2011 zahrňuje:
a.) Náklady a výnosy zo správy a prenájmov:
-

investičného domu na Nám.sv.Egídia 78, Poprad
prenájom bytov vo vlastníctve spoločnosti
výnosov z finančného majetku (akcií a peňažných prostriedkov)

b.) Z prevádzky a nájmu zariadení penziónu APROPO v Spišskej Sobote
c.) Z píliarskej a drevárskej výroby v prevádzke píla Levoča v Levoči
Spoločnosť v roku 2011 plánuje:
- Celkové výnosy spoločnosti v roku 2011:
- z toho riaditeľstvo spoločnosti
160.250,- EUR
- penzión APROPO
123.000,- EUR
- drevovýroba v prevádzke Levoča
3.850.000,- EUR
Projektovaný hospodársky výsledok spoločnosti

4.133.250,-- EUR

10.000,- EUR

Kritérium tvorby zisku je spolu s plnením operatívnych úloh dôležitým kritériom hodnotenia
pracovníkov spoločnosti a to hlavne pri rozhodovaní o vyplatení ročných odmien a pri
celkovom hodnotení výkonnosti zamestnancov spoločnosti.
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Bilancia nákladov a výnosov
v EURO mene.
Číslo položky

Rok 2010 - skutočnosť

Rok 2010 zámer

Index 10/09

NÁKLADY
501 Spotreba materiálu

2 405 570 €

2 568 000 €

106,75%

502 Spotreba energie

166 716 €

180 000 €

107,97%

504 Spotreba tovaru

19 994 €

20 000 €

100,03%

511 Opravy a udržiavanie
518 Dopravné náklady
518 Ostatné služby
540 Ostatné prev. náklady

59 965 €

50 000 €

83,38%

119 266 €

125 000 €

104,81%

35 386 €

40 000 €

113,04%

29 612 €

30 000 €

101,31%

521 Mzdové náklady

625 917 €

640 000 €

102,25%

524 Odvody do fondov

210 525 €

215 000 €

102,13%

30 121 €

31 000 €

102,92%

532 Daň z nehnuteľnosti

7 769 €

7 800 €

100,40%

538 Ostatné dane a poplatky

2 461 €

2 500 €

101,58%

202 149 €

205 000 €

101,41%

0€

0€

527 Zákonné sociálne náklady

551 Odpisy HIM a NHIM
561 Predanné cenné papiere a vklady
568 Ostatné finančné náklady

2 376 €

2 500 €

105,22%

591 Daň z príjmu z bež.činnosti-splatná

1€

1€

100,00%

SPOLU PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

3 915 451 €

4 114 300 €

105,08%

2 377 €

2 501 €

105,22%

SPOLU FINANČNÉ NÁKLADY
SPOLU OSTATNÉ NÁKLADY

NÁKLADY
VÝNOSY
601-2 Tržby z predaja výr. a sl.

1 383 €

6 439 €

465,58%

3 919 211 €

4 123 240 €

105,21%

3 831 009 €

4 043 440 €

105,55%

604 Tržby za tovar

22 418 €

24 500 €

109,29%

648 Ostatné prevádzkové výnosy

40 992 €

42 000 €

102,46%

8 356 €

800 €

16 824 €

20 000 €

0€

0€

661 Výnosy z finančných investícií
662 Výnosové úroky
663 Kurzové zisky
66. Ostatné výnosy
SPOLU PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY

VÝNOSY

Hospodársky zisk spoločnosti

9,57%
118,88%

2 732 €

2 500 €

3 922 331 €

4 133 240 €

105,38%

3 922 331 €

4 133 240 €

105,38%

3 120 €

10 000 €

320,51%
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Dozorná rada spoločnosti PRO POPULO PP a.s. v zmysle jej stanov a príslušných
ustanovení Obch. Zákonníka preskúmala činnosť predstavenstva akciovej spoločnosti, riadnu
účtovnú závierku za rok 2010, štruktúru majetku spoločnosti a na základe získaných
poznatkov predkladá valnému zhromaždeniu tieto závery a odporúčania:
1. Majetok a. s. nie je zaťažený záložným právom a spoločnosť ho využíva aktívne
v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
2. Dozorná rada nezistila závažné porušenia stanov ani právnych predpisov v činnosti
spoločnosti v jej hospodárskej a finančnej činnosti , vo vedení účtovníctva, evidencii
dokladov, bankových a majetkových účtov ako aj v správe stavu majetku spoločnosti.
3. Dozorná rada preskúmala riadnu účtovnú závierku spoločnosti a návrh na rozdelenie
zisku za rok 2010 tak ako ho predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu.
4. Dozorná rada preskúmala plnenie prijatých uznesení na riadnom valnom
zhromaždení spoločnosti za rok 2009 a konštatuje, že všetky prijaté uznesenia boli
splnené tak ako je to aj hodnotené v tejto správe
5. Dozorná rada v rámci svojej činnosti „výboru pre audit“ oboznámila sa so správou
auditora a schválila podmienky výkonu auditu účtovnej závierky za rok 2010
6.
Dozorná rada sa oboznámila s audítorskou správou a konštatuje, že záverečný výrok audítora
TATRA-AUDIT s.r.o., licencia SKU č. 60, zodpovedný auditor, Ing. Alena Zborovská dekrét
SKAU č. 414 je bez výhrad.
Dozorná rada doporučuje akcionárom spoločnosti PRO POPULO PP a.s. schváliť riadnu
účtovnú závierku za rok 2010 a rozdelenie zisku za rok 2010 tak ako je uvedené vo výročnej
správe spoločnosti za rok 2010 .
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I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti PRO POPULO PP a. s. k 31. decembru 2010,
uvedenú v prílohe č. VIII, ku ktorej sme dňa 15. marca 2011 vydali správu auditora a v ktorej
sme vyjadrili svoje auditorské stanovisko v nasledovnom znení:
Stanovisko

Podľa nášho stanoviska, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach
pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti PRO POPULO PP a.s. k 31. decembru
2010 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom
o účtovníctve.
II. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyšie uvedenou účtovnou závierkou. Za
správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou
zodpovednosťou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou
závierkou. Overenie sme vykonali v súlade s medzinárodnými auditorskými štandardami.
Tieto štandardy požadujú, aby auditor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal
primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia
v účtovnej závierke, sú vo všetkých súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.
Informácie uvedené vo výročnej správe na stranách 7-12 výročnej správy sme posúdili
s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2010. Iné údaje a informácie,
ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme
presvedčení, že vykonané overenie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie stanoviska
auditora. Podľa nášho stanoviska uvedené účtovné informácie vo výročnej správe spoločnosti
PRO POPULO PP a.s. poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný
obraz o účtovnej závierke k 31. decembru 2010 a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č.
431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

TATRA-AUDIT s.r.o.,
Licencia SKAU č. 60
Hroncova 2
04001 Košice

Ing. Alena Zborovská
Licencia SKAU č. 414
Zodpovedný auditor

PRO POPULO PP a.s.

Výročná správa 2010

Rok 2010 bol jedným z najzložitejších období v činnosti spoločnosti. Napriek určitému
oživeniu trhu väčšinou roka pretrvávalo obdobie zníženého dopytu po produktoch a službách
a v závere roka prudký nárast cien surového dreva na vstupe spôsobil prepad pozitívne sa
vyvíjajúceho zisku. Bol to rok, náhlych zmien a tvrdého konkurenčného boja vo všetkých
segmentoch podnikania. Princíp riadenia a rozhodovania spočíval v operatívnom dojednávaní
podmienok predaja produkcie a to ako do množstva tak aj do predajných cien. Spoločnosť
v dôsledku tohto vývoja operatívne prijímala opatrenia hlavne na znižovanie svojich nákladov
a zvyšovanie efektívnosti výroby. Napriek zložitej situácii spoločnosť realizovala významné
projekty a to zavedenie linky na spracovanie drevného odpadu na štiepky a obnovu
teleskopického manipulátora v prevádzke píla Levoča. Obe tieto akcie pozitívne posilnili
postavenie spoločnosti na trhu a to hlavne jej vstupom na trh s drevnou štiepkou. Úmerne
zložitej situácii na trhu sa výrazne zvýšilo aj riziko v oblasti finančnej disciplíny a nastal tlak
na predlžovanie dôb splatnosti faktúr. Všetky tieto okolnosti aktivizovali výkonných
managerov spoločnosti k prijímaniu úsporných opatrení. Strategickou úlohou ku koncu roku
2010 sa stalo posilňovanie pozície na trhu s drevnou hmotou a zabezpečenie výroby vstupnou
surovinou píliarskou guľatinou v primeraných cenách.
Udržať si pozíciu znamenalo načrieť do finančných rezerv a zabezpečiť dodávky produkcie
svojim odberateľom aj s nižšou efektívnosťou čo malo dopad na konečný zisk spoločnosti.
Silnými konkurentmi sa stávali najmä zahraničné spoločnosti vykupujúce surovú drevnú
hmotu od Slovenských výrobcov. Spoločnosť si je vedomá, že v silnom konkurenčnom boji
musí zmysluplne a efektívne investovať do neustáleho zhodnocovania svojej finálnej
produkcie. Tento zámer je úlohou pre ďalšie rozvojové investičné akcie. Rozhodovanie pri
realizácii finančne náročných projektov bude závislé aj od možností získania finančných
zdrojov v primeranej cene pretože pri tak nízkej rentabilite si spoločnosť nemôže dovoliť ísť do
úverového krytia týchto projektov čo by výrazne zvýšilo existenčné riziko firmy.
Rok 2011 bude opäť jedným zo zložitejších období v podnikaní spoločnosti. Hlavnou
strategickou úlohou bude udržanie výkonnosti spoločnosti, zabezpečenie vstupných surovín
v konkurenčnej cene. Ďalším dôležitým faktorom bude udržanie finančnej disciplíny na takej
úrovni, aby spoločnosť bola schopná financovať svoje prevádzkové aj rozvojové aktivity
z vlastných zdrojov pretože nízka miera dosahovanej rentability jej neumožňuje využívať
v súčasnom konkurenčnom prostredí cudzie zdroje.
V Poprade dňa 29.apríla 2011
Správa prednesená valnému zhromaždeniu akcionárov spoločnosti PRO POPULO PP a.s.

I. REGULOVANÁ INFORMÁCIA PRE AKCIONÁROV
PRO POPULO PP a.s. (ďalej Spoločnosť):
§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:
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
Účtovná jednotka v roku 2010 realizovala svoju podnikateľskú činnosť v súlade
s predmetom podnikania a pokračovala vo svojej hlavnej aktivite v píliarskej výrobe,
výrobe stavebného reziva a poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb vo
vlastnom zariadení penzióne APROPO v Spišskej Sobote.
Tržby spoločnosti vzrástli oproti predchádzajúcemu roku cca o 8% no spoločnosť
pracovala v tvrdšom konkurenčnom prostredí a s výrazne nižšou efektívnosťou čo sa
prejavilo na zisku spoločnosti, ktorý naopak poklesol takmer o 70% napriek oživeniu
trhu ceny vstupov rástli rýchlejšie ako ceny výslednej produkcie. Celkovo ale výroba
aj obchod fungovali v štandardných tržných podmienok bez direktívnych vplyvov
so zabezpečením stabilných finančných zdrojov potrebných na krytie prevádzkových
nákladov ako aj na financovanie investičných a rozvojových aktivít spoločnosti.
V súčasnosti stále pretrváva nepriaznivý vývoj cien, kedy ceny vstupov rastú
výrazne rýchlejšie ako ceny finálnej produkcie a poskytovaných služieb.
Spoločnosť do rozsiahlych úprav výrobných priestorov, areálu a do opráv strojov
a zariadení celkovo v roku 2010 investovala 59.965 EUR. V roku 2010 spoločnosť
investovala aj do rozvoja a to zriadením linky na štiepkovanie drevného odpadu
v celkovej výške 237.982,- EUR a do obnovy strojov – teleskopický manipulátor JCB
540-70 63.000,- EUR. Všetky investičné akcie a servisnú činnosť súvisiacu s údržbou
financovala z vlastných zdrojov získaných z podnikateľskej činnosti.
Finančná situácia spoločnosti je dlhodobo stabilizovaná, spoločnosť si plní všetky
svoje finančné povinnosti a to tak k obchodným partnerom ako aj k štátnym
a verejným inštitúciám.
Spoločnosť dosiahla účtovný výsledok z hospodárenia vo výške 5.119,54 EUR,
celkové výnosy spoločnosti v roku 2010 predstavovali 3.922.330,- EUR.
Z najvýznamnejších položiek nákladov výsledok hospodárenia ovplyvnili - výrobná
spotreba 2.787.746,-EUR a osobné náklady vo výške 866.562,- EUR. Spoločnosť
vytvárala zdroje aj cez odpisy a to vo výške 202.149,- EUR.

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia,
za ktoré sa vyhotovuje ročná správa
Po skončení účtovného obdobia za rok 2010 v obchodnej a výrobnej činnosti
nenastali v spoločnosti udalosti osobitného významu, ktoré by výrazne ovplyvnili
výšku majetku prípadne jeho bonitu, spoločnosť pokračuje vo výrobnej a obchodnej
činnosti v rozsahu podnikateľských činností z predchádzajúceho obdobia v prostredí
vygenerovanom podmienkami trhu, ktoré negatívne vplývajú na výšku nákladov.
c) o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky
Očakávame, že postavenie účtovnej jednotky v budúcnosti bude ďalej pod výrazným
vplyvom aktuálnej situácie na trhu, ktorá sa v súčasnosti prejavuje deficitom
vstupných surovín a ich vysokou cenou čo negatívne ovplyvňuje ekonomiku
spoločnosti. V investičnej oblasti prevláda stále veľká obozretnosť a orientácia na
investície bezprostredne ovplyvňujúce ekonomiku spoločnosti. Stratégiou firmy
bude prijímanie takých opatrení, ktoré povedú k zvýšeniu kvality a efektívnosti
výroby a služieb, jej konkurencieschopnosti a upevňovaniu pozícií na trhu.
d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Spoločnosť v oblasti výskumu a vývoja kooperuje s vysokou školou drevárskou vo
Zvolene a inými inštitúciami podľa potrieb a to hlavne poskytovaním praktických
podmienok a skúseností. Vlastný vývoj spoločnosť nefinancuje.
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)
Spoločnosť v roku 2010 nenadobúdala ani nevlastnila vlastné akcie.
f) predstavenstvo spoločnosti do času, kedy sa stabilizuje situácia na trhu
s drevnou hmotou a na trhu poskytovania služieb z oblasti cestovného ruchu čo by
sa malo prejaviť v stabilite a výške dosahovaných hospodárskych výsledkov,
nebude navrhovať v rámci rozdelenia zisku dividendy pre akcionárov spoločnosti
Obmedzenie výplaty dividend schválilo ešte valné zhromaždenie spoločnosti a toto
obmedzenie korešpondovalo so zákonnými obmedzeniami a podmienkami na
výplatu dividend akcionárom spoločnosti. Základná podmienka vyplývajúca
z relácie základného imania a vlastného imania spoločnosti a táto bola splnená
k 31.12.2008. Ďalšie rozhodnutia budú závislé od dosahovaného zisku spoločnosti
a následne od rozhodnutia akcionárov spoločnosti na valnom zhromaždení.
g) údaje požadované podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú súčasťou
účtovníctva spoločnosti
Takéto údaje ani udalosti vyplývajúce z osobitných predpisov neexistujú
h) o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.
§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve
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
Spoločnosť neuplatňuje žiadne deriváty na zabezpečenie potencionálnych rizík, ide
hlavne o zahraničnú obchodnú činnosť účtovnej jednotky táto je riadená
a monitorovaná vždy do určitej úrovne nesplatených dodávok vo forme pohľadávok,
ktoré nepresiahnu úhrnom 20% mesačného obratu a súčasne sa realizuje zásadne
priamo s overenými zahraničnými spoločnosťami alebo predajom na základe
realizovanej zálohovej platby. Obchodný zástupca, ktorý spoločnosti realizuje
niektoré obchody v zahraničí je poistený voči prípadnému riziku neuhradenia faktúr.
b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich
s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Spoločnosť riadi finančné riziko, finančné toky a sleduje parametre likvidity.
Spoločnosť všetky svoje aktivity financuje z vlastných zdrojov pričom časť majetku
na úrovni cca polročných tržieb má uložené vo vysoko likvidných aktívach čo
minimalizuje mieru rizika jej nesolventnosti. Tým, že dodávky hlavných surovín sú
závislé do značnej miery na poveternostných podmienkach a zároveň sú viazané aj
na stavebné investície a solventnosť obyvateľstva, spoločnosť veľmi podrobne
analyzuje a monitoruje tieto faktory a operatívne ich vyhodnocuje čím znižuje mieru
nepredvídanosti v jej podnikaní a finančných tokoch.
II. VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ SPOLOČNOSTI
§ 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
Spoločnosť
má vytvorený vnútorný systém riadenia vychádzajúci zo
ZJEDNOTENÉHO KÓDEXU SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTÍ a z KÓDEXU
SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTÍ NA SLOVENSKU.

Účtovná jednotka má spracované vnútorné normy riadenia a to Stanovy spoločnosti,
Štatút predstavenstva spoločnosti a vnútorné organizačné predpisy a smernice, ktoré
sú dostupné v sídle spoločnosti alebo časť na jej web stránke www.ppas.sk.
b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaje o tom, kde sú
informácie o metódach riadenia zverejnené
Základné informácie o správe a metódach riadenia sú obsiahnuté v Stanovách
spoločnosti, v Štatúte predstavenstva, v Organizačnom poriadku spoločnosti a v
súbore riadiacich aktov (smernice), ktoré sú uložené v sídle spoločnosti. V plnom
rozsahu sú s nimi oboznámení zamestnanci spoločnosti, riadiaci pracovníci
a štatutárny zástupcovia spoločnosti ako aj členovia dozornej rady spoločnosti
a výboru pre audit, ktorý vykonáva dozorná rada spoločnosti.
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.
Riadenie spoločnosti vychádza z KÓDEXU SPRÁVY A RIADENIA
SPOLOČNOSTÍ NA SLOVENSKU, pričom vnútorné normy modifikujú niektoré
časti na konkrétne podmienky spoločnosti, jej štruktúru a požiadavky akcionárov
spoločnosti prezentované na valnom zhromaždení a súčasne plnia funkciu systému
správy a riadenia spoločnosti, základné organizačné normy a.s. ktorými sú: stanovy
spoločnosti, organizačný poriadok, interné pokyny, zápisy a uznesenia z porád
vedenia spoločnosti a uznesenia z predstavenstva spoločnosti a dozornej rady
a uznesenia z valných zhromaždení spoločnosti.
d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík
Najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktorá dohliada na
výkon pôsobnosti predstavenstva a ním uskutočňovanej podnikateľskej činnosti.
Dozorná rada predkladá závery z kontrolnej činnosti valnému zhromaždeniu.
Dvoch členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie, jedného člena
podľa schváleného volebného poriadku volia zamestnanci spoločnosti. Právomoci
dozornej rady sú uvedené v stanovách spoločnosti. Dozorná rada súčasne v zmysle
zákona o účtovníctve 431/2002 Z.z. v zmysle násl. noviel, §19a odst. 4 písm. c)
vykonáva funkciu výboru pre audit v rozsahu stanovenom zákonom.
e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv
akcionárov a postupu ich vykonávania
Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré vykonáva
pôsobnosti v zmysle obchodného zákonníka a stanov spoločnosti. Valné
zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Akcionár je
oprávnený zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať

informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo osôb ovládaných
spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a
uplatňovať na ňom návrhy. Hlasovacia právo patriace akcionárovi, sa riadi
menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 34,- EUR / slovom tridsaťštyri
EUR / pripadá jeden hlas pri akciách na doručiteľa a na každých 340,- EUR. (slovom
tristoštyridsať EUR) pripadá 10 hlasov pri akciách na meno.
f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, má troch členov v zložení :
PREDSTAVENSTVO
Ing. Peter Slimák
predseda
Ing. Jozef Šiškovič
člen
p. Štefan Petrík
člen

Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo
rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo
stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva.
Spoločnosť zaväzujú svojim podpisom dvaja členovia predstavenstva. Spôsob,
ktorým tak robia sa zapisuje do obchodného registra. Samostatne podpisovať a konať
v mene spoločnosti môže prokurista spoločnosti v rozsahu zákonom vymedzenej
prokúry.
Predstavenstvo sa za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu
akcionárov spoločnosti. Predstavenstvo má svoj vlastný štatút. Predstavenstvo si
nezriadilo žiadne špeciálne výbory. Riadiace kompetencie prenieslo na prokuristu,
ktorý je zároveň výkonným riaditeľom spoločnosti.
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:
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
ISIN
SK1120000387
LP0000001151

Druh
Kmeň.
akcie
Listinné
akcie

Menovitá
hodnota

Forma

Podoba

Počet

Opis práv

na doručiteľa

zaknihovaná

100 160

34,– EUR

Bežná

na meno

Zaknihovaná

7

340,–EUR

Bežná

Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 100 160 kusov kmeňových akcií
na doručiteľa, zaknihovaných v menovitej hodnote 34,- EUR. a zo 7 kusov listinných
akcií na meno v listinnej podobe zaknihovaných s menovitou hodnotou jednej akcie
340.- EUR. S obidvoma druhmi akcií je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu.
Spoločnosť nemá vydané dlhopisy, ani iné dlhové cenné papiere.
b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov
Kmeňové akcie na doručiteľa v dematerializovanej podobe sú prijaté na
obchodovanie na regulovanom
voľnom
trhu
BCPB bez obmedzenia ich
prevoditeľnosti.
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.)
Akcionári k 31.03.2011
PRO POPULO Poprad s.r.o.
Rímskokatolícke biskupstvo Spišské Podhradie
Ing. Peter Slimák
Cirkevné spoločenstvá
Cirkevné združenia
Fyzické osoby pod 5 %

Podiel v %
22,10
5,99 %
14,30 %
5,27 %
5,14 %
20,20 %

d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu
týchto práv
Žiaden z majiteľov cenných papierov nemá osobitné práva výkonu kontroly.
e) spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito
akciami nie sú uplatňované priamo zamestnancami
Spoločnosť nevydala zamestnanecké akcie.
f) o obmedzeniach

hlasovacích práv
Spoločnosť nemá žiadne obmedzenia v hlasovaní akcionárov.

g) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu
viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam
hlasovacích práv
Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov,
ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov alebo
obmedzeniu ich hlasovacích práv.

h) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho
orgánu a zmenu stanov
Členov predstavenstva a predsedu predstavenstva volí a odvoláva valné
zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných hlasov akcionárov na funkčné
obdobie 5 rokov, ich funkcia ale končí až voľbou nových členov predstavenstva.
Stanovy spoločnosti ako aj ich zmeny schvaľuje valné zhromaždenie akcionárov,
na základe návrhu predstavenstva dvojtretinovou väčšinou prítomných hlasov.
i) o právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o
vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií
Predstavenstvo ako štatutárny orgán má kompetencie vyhradené obchodným
zákonníkom a stanovami spoločnosti. Zvláštne právomoci rozhodnúť o vydaní alebo
spätnom odkúpení akcií nemá, o tom rozhoduje valné zhromaždenie akcionárov.
Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o
poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, vydaní prioritných
dlhopisov alebo vymeniteľných akcií, zmene právnej formy spoločnosti alebo zrušení
spoločnosti, voľbe členov predstavenstva a dozornej rady si vyžaduje dvojtretinovú
väčšinu prítomných hlasov akcionárov na Valnom zhromaždení a to v samostatnom
hlasovaní podľa jednotlivých druhov vydaných akcií, v ostatných záležitostiach
rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou prítomných hlasov a to
samostatne podľa vydaných druhov akcií. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o
zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti
akcií na meno sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov
vlastniacich tieto akcie.
j) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré
nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku
zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na
prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne
poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci
plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi
Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd, opísaných v tomto bode.
k) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo
zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia
alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany
zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia
dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na
prevzatie
Spoločnosť neuzatvorila dohody s vyššie uvedeným obsahom, postupuje v rozsahu
priznaných práv podľa Zákonníka práce premietnutých do pracovných zmlúv.

Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2010 je vypracovaná v súlade s osobitnými
predpismi a poskytuje pravdivý a verný obraz o majetku spoločnosti jej aktív, pasív, finančnej
situácii a dosiahnutého hospodárskeho výsledku emitenta k 31.12.2010.
Ročná výročná správa vrátane jej prílohy obsahuje pravdivý a verný prehľad o vývoji
spoločnosti v sledovanom období jej výsledkoch a to vo výrobnej a obchodnej činnosti
spoločnosti a informuje o finančnej situácii a postavení emitenta s opisom hlavných rizík
a neistôt, ktorým môže čeliť pri realizácii podnikateľského zámeru a pravdivo zachycuje
výšku majetku spoločnosti v jeho vecnej i finančnej štruktúre. Spoločnosť realizuje svoju
podnikateľskú činnosť v zmysle schváleného predmetu podnikania a všetky svoje
podnikateľské aktivity financuje z vlastných zdrojov. Spoločnosť si plní všetky svoje finančné
povinnosti a to tak voči svojim dodávateľom ako aj príslušným štátnym a verejným
inštitúciám. Spoločnosť má dlhodobo stabilnú akcionársku štruktúru podporujúcu jej
podnikateľské zámery, ktoré deklarujú prostredníctvom podnetov predkladaných valnému
zhromaždeniu akcionárov spoločnosti. V riadení spoločnosti sa uplatňujú princípy Kódexu
správy a riadenia spoločnosti na Slovensku upravených na konkrétne podmienky spoločnosti
a schválené vnútorné normy upravujúce vnútorné vzťahy v riadení spoločnosti.

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2010 bola overená auditorom a stanovisko auditore je
súčasťou výročnej správy spoločnosti PRO POPULO PP a.s. za rok 2010.

–––––––––––––––––––––––
Ing. Peter Slimák v.r.
Predseda predstavenstva a prokurista spoločnosti

