


























P O V E R E N I E

podl'a S 188 ods. 1zékoî,a i. 513/19912b., Obchodni zékonník, v platnom znení

Predslavenstvo spoloénosti D O L K A M Suja a.s., so sídlom Suja, 015 01 Rajec, Slo-
venské republ ika, leo: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registr i  Okresného súdu Zi l i -
na, oddjel Sa, vlo:ka è. 73lL (d'alej len ,,Spoloènost'')

timto poveruje

péna Ing. Jozefa lvalatu, bytoît Zàbrehy 947/4A, 010 07 2ilina, détum narode-
n ' a : 1 1 . 3 . 1 9 5 4 ,

vedením r iadneho valného zhromaidenia Spoloénost i ,  ktoré sa Lrskutoòní dóa 27.06.2013
o 14:00 hod. vsídle Spoloènost i  na adrese Suja,015 01 Rajec, SJovenskÉ republ ika
v miestnosti Jedéleri s nasledovnim programom:

1. Otvorenie
2. Volba predsedu riadneho valného zhroma:denia, zapisovatefa, dvoch overovatet'ov

zépisnice a os6b poverenich sèítaním hlasov
3, Prerokovanie:

(a) riadnej individuélnej úètovnej zévierky za rok 2011
(b) viroènej spré!ry za rok 2011
(c) sprévy audítora o overení úètovnej zévierky za rak 2OI7
(d) sp.évy audítora o overení súladu viroÈnej sprévy za rok 2011 s úètovnou

zévierkou za rok 2011
(e) névrhu na rozdelenie zisku za rok 2011
(f) vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuélnej úètovnej zévierke za rok

2011 a k névrhu na rozdelenie zisku za rck 2011
(g) sprévy dozornej rady o visledkoch jej kontrolnej èinnostÌ za rok 2011

4. Schvéleniei
(a) riadnej individuélnej úètovnej zévierky za rok 2011
(b) viroènej sprévy za rok 2011
(c) névrhu na rozdelenÌe zisku za rok 2011

5, Prerokovanie:
(a) riadnej individuélnej úètovnej zévierky za rok 2012
(b) ! l roènej sprévy za Ìok 2012
(c) sprévy audítora o overení úètovnej zévierky za rok2072
(d)spdvy audítora o overení súlad! viroènej sprévy za rok 2012 s úètovnou

zÉvierkoú za rok 2012
(e) névrhu na rozdelenie zisku za rok 2012
(f) vyjadreniè dozornej rady k riadnej individuélnej úótovnej zévierke za rok

2012 a k nóvrhu na rozdelenie zisku za rok 2012
(g) sprévy dozornej rady o visledkoch jej kontrotnej èinnosti za rok 2012

6. Schvélenle:
(a) riadnej individuélnej úètovnej zévierky za rok 2012
(b) !.iroènej sprévy za Ìok 2012



(c) nóvrhu na rozdelenie zisku za rok 20!2
7, Prerokovanie Podnikatel'ského zómeru na rok 2013
8. Schvélenie extemého audítora Spoloènosti na vikon auditu za rok 2013

Toto poverenje platí a: do zvolenia predsedu vy!éie uvedeného riadneho valného zhro-
ma:denia Spoloénosti.

V Sujidóa 22.05.2013

Z-A'
Ing. Jozef Matàtà

predseda predstavenstva

Ing. Jan Lejdar
òlen predstavenstva

.l



NAVRHY UZNESENÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAZDENIA A SÍANOVISKO
PREDSTAVENSTVA

Predstavenstvo spoloónost i  D o L K a M èuia a.s. ,  so sídlom suja, 015 01 Rajec, Slo-
venskà republ ika, IeO: 31 561 870, zapísènej v obchodnom registr i  Okresného súdu Zi l i -
na, oddiel sa, vloàka é. 73lL (d'alej len ,,spoloènost{'), v súlade s 5 184a ods. 2 písm. d)
zékona è. 513/1991 Zb. obchodni zékonník v platnom zneni,  t imto:

a) nèvrhuje, aby r iadne valné zhroma:denie Spoloènost i ,  l toré sa uskutoèní.  di ìa
27.06.20L3 o 14:00 1od. (d 'alej  èl  a<o,.RVz ) v sidle Spoloènostr n.  èdrese SJja,
015 01 Rajec, Slovenské republ ika v mÌestnost i  Jedéleò, hlasovalo o ní ièie uvede
nich névrhoch uznesení a schvélilo niàÈie uvedené névrhy uznesení, podl'a jednot-
lÌvich bodov programu rokovania RVZ; a

b) predkladi stanovisko predstavenstva Spoloènostì, ku kazdému bodu programu ro-
kovania RVz, ku ktorému sa nepredkladé névrh uznesenia.

Program rokovanÌa RVZ je nasledovni:

1,  Otvorenie
2. Volba predsedu riadneho valného zhroma:denia, zapisovatel'a, dvoch overovatelbv

zépisnice a os6b poverenich sèítaním hlasov
3, Prerokovanie:

(a) riadnej ìndivÌduélnej úètovnej zévierky za rok 2011
(b) viroénej sprévy za rok 2011
(c) sprévy audítora o overení úètovnej zévierky za rck 2011
(d) sprévy audítora o overení súladu viroÈnel sprévy za rok 2011 s úòtovnou

zévierkou za rok 2011
(e) névrhu na rozdelenie zisku zè rok 2011
(f) vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuélnej úòtovnej zévierke za rok

2011 a k névrhu na rozdelenie zisku za rok 2011
(g) sprévy dozornej rady o vysledkoch jej kontrolnej èinnosti za rok 2011

4. Schvélenie:
(a) riadnej individuélnej úÈtovnej zàvierky za rok 2011
(b) viroónej sprévy zè rok 2011
lc) névrhu na rozdelenie zisku za rok 2011

5. Prerokovaniel
(a) r iadnej individuélnej úÈtovnej zévierky za rok 2012
(b) viroènej sprévy za rok 2012
(c) sprévy audítora o overení úètovnej zévierky za rck 2012
(d) sprévy audítora o overení súladu viroènej sprévy za rok 2012 s úètovnou

zàvierkou za rok 2O!2
le) névrhu na rozdelenie zisku za rok 2012
(f) vyjadrenia dozornej rady k riadnej indíviduélnej úètovnej zévierke za rok

2012 a k névrhu na rozdelenÌe zisku za rok 2012
(g) sprévy dozornej rady o visledkoch jej kontrolnej èinnosti za rok 2012



6. schvélenie:
(a) riadnej individuélnej úétovnej zÉvierky za rok 2012
(b) viroénej sprévy za rok 2012
(c) névrhu na rozdelenie zisku za rok 2012

7. Prerokovanie Podnikatel 'ského zémeru na rok 2013
L Schvélenie externého audítora Spoloènosti na vikon auditu za rok 2013

K bodu 1. programu rokovania RVz

Nepredkladé sa névrh uznesenia - poverené osoba, Ing. Jozef I\4a{a{a, privíta pritomnich
akcionérov a oficiélne otvorí RVZ.

Stanovisko predstavenstva Spoloènosti k tomuto bodu programu rokovania RVZ:
Predstavenstvo Spoloònosti súhlasí s timto bodom programu rokovania RVZ a nemé voèi
nemu Whradv.

K bodu 2, programu rokovania RVZ

Pfedstavenstvo Spoloènostj navrhuje, aby RVZ schvélilo nasledovné:

Uznesenie è. 1:
RVz volí za predsedu mimoíadneho valného zhromaidenia JlJDr. Stanislava
Kovóra, za zapisovatel'a Mgr, Moniku Kormoèovú, za overovatel'ov zópisnice
Ing. ondreja Popluhóra a Martu slotovú a za osoby poverené sèítaním hlasov
Ing. Michala Mafat 'u a Mgr. Michala MikuSa.

K bodu 3. programu rokovania RVZ

Nepredkladé sa névrh uznesenia - predstavenswo, resp, dozorné rada Spoloènosti
poskytne na RVZ informÉcie k predloàenim dokumentom. ktoré sa majú prerokovat
v rémcitohto bodu programu rokovania RVZ.

Stanovisko predstavenstva Spoloènosti k tomuto bodu programu rokovania RVZ:
Predstavenstvo Spoloènosti súhlasí s tymto bodom programu rokovania RVZ a nemé voèi
nemu vúhradv.
Predstavenstvo Spoloènosti uvédza, Ze úplné znenie dokumentov, ktoré sa majú prero-
kova{ v rémci tohto bodu programu rokovania RVZ je moiné získa{ osobne. resp. je
moiné do nich nahl iadnul v sídÌe Spoloènost i  na adrese Suja, 015 01 Rajec, Slovenské
republ ika, v miestnost i  Kancelér ia ekonómky, v pracovnich dÉoch v období odo dóa uve-
rejnenia oznémenia o konani RVZ do 27.06.2073 v èase od 8:00 do 12:00 hod..  Tieto
dokumenty budú tieZ uverejnené najmenej tridsaÉ dní pred konaním RVz na intemetovej
strénke (webovom sídle) Spoloènosti www.dolkam-sk v sekcii ,,VALNE ZHROI\4AZDENIE"
a podsekci i , ,RVZ 27.06.2013".



K bodu 4. programu rokovania RVZ

Predstavenstvo SpoloÈnosti navrhuje, aby RVZ schvélilo nasledovné:

Uznesenie è. 2:
RVZ schval'uje riadnu individuélnu úètovnú
predlorenom znení.

zóvierku Spoloènosti za rok 2011 v

Uznesenie è,3:
RVZ schval'uje vÍroènú spróvu Spoloènosti za rok 2011 v predto:enom znení.

Uznesenie è, 4:
RVZ schval'uje rozdelenie zisku za rok 2011 nasledovne:
za rok 2011 po zdanení, vykózanf v riadnej individuÉlnej
rok 2011 vo viéke celkom 246.066 EUR sa rozdelí tak, ie:
. èast zisku Spoloènosti za rok 2011 vo viéke 2O.OOO

ciélneho fondu; a
. zostóvajúca èasd zisku Spoloènosti za rok 2011 vo

sa pridelí do Ùèelového fondu.

K bodu 5. programu rokovania RVZ

Nepredkladé sa névrh uznesenia - p.edstav€nstvo, resp. dozornÉ rada Spoloènostl
poskytne na RVZ inlormàcie k predloZenirn dokumentom, ktoré sa majú prerokoval
v ràmcitohto bodu programu rokovaria RVZ.

Stanovisko predstavenstva Spoloènosti k tornuto bodu programLr rokovanÍa RVZ:
Predstavenstvo Spoloènosti súhlasi s timto bodom programu rokovania RVZ a nemé voéi
nemu vúhradv.
Predstavenstvo Spoloènost i  uvédza, àe úplne znenie dokumentov, ktoré sa matú Drero-
kovat v.émci tohto oodu progranL -okovan.a RVZ je moZné zísLat osobne, resp. je
mozne do î ich nahl iadnut,  v sídle Spoloénost i  na adrese Suja,015 01 Rajec, S ovenské
repubJika, v miestnosti Kanceléria ekonómky, v pracovnich dÈoch v období odo dóa uve,
rejnenia oznémenia o konaní RVZ do 2'1.06.2013 v èase od 8t00 do 12:00 hod,.  l Íeto
dokumenty budú tieà uverejnené najmenej tridsa{ dní pred konaním RVZ na internetovel
strénke (webovom sídle) Spoloènosti www.dolkam.sk v sekcii .,VALNÉ ZHROMAZDENIE"
a podsekci i , ,RVZ 27.06.2013".

èistÍ zisk Spoloènosti
úètovnej zóvierke za

EUR sa priddí do So-

vigke 226.066 EUR



K bodu 6. prograrnu rokovania RVZ

Predstavenstvo SpoloònostÌ navúuje, aby RVz schvélilo nasledovné:

Uznesenle è, 5:
RVZ schval'uje riadnu individuólnu úètovnú
predloienom znení.

a

Uznesenie è, 6:
Rvz schval'uje vfroènú spróvÚ Spoloènosti za rok 2012 v predlo:enom znení.

a

zévierku sDofoènosti za rok 2otz v

ljznesenie è, 7:
RVZ schval'uje rozdelenie zisku za rok 2012 nasledovne:
za rok 2OL2 po zdanení, vykézani v riadnej individuólnej
rok 2012 vo viéke celkom 507.939 EUR sa rozdelf tak, ie:
. Èast'zisku Spoloènosti za rok 2OL2 vo vtÈke 3O.OOO

ciélneho fondu; a
. zostóvajúca èasf zisku Spoloènosti za rck 2Ol2 vo vúèke 477.939 EUR

sa oridelí do Uèelového fondu.

K bodu 7, programu rokovania RVZ

Nepfedkladé sa névrh uznesenia - predstavenstvo Spoloènosti poskytne na RVZ
inforrnécie k predloienému dokumentu, ktoni sa mé prerokova{ vrémci tohto bodu
Programu rokovania RVZ.

Stanovisko predstavenstva Spoloènosti k tomuto bodu prograrnu rokovania RVZ:
Predstavenstvo Spoloènosti súhlasís timto bodom programu rokovanÌa RVZ a nemé voél
nemu \,^ihrady.
Predstavenstvo Spoloènost i  uvédzè,:e úplné znenie dokumentu, ktoú sa mà prerokovat
v rérnci tohto bodu programu rokovania RVZ je mozné získaÉ osobne, resp. je mo:né do
neho nahl iadnul,  v sídle Spoloènost i  na adrese suja, 015 O1 Rajec, Slovenskà republ iKd,
v miestnosti Kanceléria ekonómky, v pracovnich dòoch v období odo dria uverejnenia
oznémenia o konaní RVZ do 27.06.2013 v èase od 8:00 do 12:00 hod,.  Tento dokument
bude tieÌ uverejneni najmenej tridsa{ dni p.ed konanim RVZ na internetovej strànke
(webovom sídle) Spoloènost i  wù,v\ i .dolkam.sk v sekci i  , ,VALNE ZHROMAZDENIE'
a podsekcÌ i , ,RVZ 27.06.2013".

Èistf zisk spoloènosti
úètovnej zóvierke za

EUR sa pridetí do so-

K bodu 8. programu rokovania RVZ

Predstavenstvo Spoloènosti navrhuje, aby RVZ schvélilo nasledovné:



K bodu 9. programu rokovania RVZ

Uznesenie È. 8:
RVZ schval'uie spoloènosf Deloitte Audit s.r,o., so sídlom, Digital Park lI,
Einsteinova 23, 451 01 Bratislava, Slovenskó republika, fCOt 3L 343 4L4,
zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vlo:ka
éíslot 444418,.a o<terného audltora Spoloènosti na vikon auditu za rok 2013.

Nepredkladé sa névrh uznesenia, kedze ide len o procedurélny prvok - predseda
rnimoriadneho valného zhroma:denia pod'akuje prítomnim za úèas{ a RVZ ukonèí.

Stanovisko predstavenstva Spoloènosti k tomuto bodu programu rokovania RVZ:
Predstavenstvo Spoloènosti súhlasís timto bodom programu rokovania RVZ a nemé voai

Predslavenstvo Spoloènosti svojimi podpismi potvrdzuje sprévnosf vyiÈie uvedenich
nàvrhov uzneseni a stanoviska predstavenstvè Spoloènost i .

predseda predstavenstva

V Suji dia 22.0s.2013

. - .  !  o
\i \

rns. J"nS-rG[l
èlen predstavenstva \

\
\

Ing. Jan Lejdar
èlen predstavenstva

I









































































































































































Deloitte Audit s.r.o. 
Digital Park II, Einsteinova 23 
Bratislava 851 01 
Slovenská republika 
 
Tel: +421 2 582 49 111 
Fax: +421 2 582 49 222 
deloitteSK@deloitteCE.com 
www.deloitte.sk 
 
Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I 
Oddiel Sro, vložka č. 4444/B 
IČO: 31 343 414 
IČ pre DPH: SK2020325516 

 
 

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej 
spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských 
firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej 
štruktúry spoločnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jej členských firiem sa uvádza na adrese 
www.deloitte.com/sk/onas. 

DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA  
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou  

v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z., § 23 ods. 5 
(UPRAVENÝ A AKTUALIZOVANÝ) 

 

Akcionárom a predstavenstvu spoločnosti D O L K A M Šuja a.s.: 

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. (ďalej len „spoločnosť“) 
k 31. decembru 2011 uvedenú v časti 6 výročnej správy, ku ktorej sme dňa 21. mája 2013 vydali 
správu audítora v nasledujúcom znení: 

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 

(UPRAVENÁ A AKTUALIZOVANÁ) 

Akcionárom a predstavenstvu spoločnosti D O L K A M Šuja a.s.: 

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. (ďalej len 

„spoločnosť“), ktorá zahŕňa súvahu k 31. decembru 2011, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil 
k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných postupov a iné 
doplňujúce informácie.  

Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti za účtovnú závierku 

Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie a verné zobrazenie tejto účtovnej závierky 

v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán spoločnosti považuje  
za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti 
z dôvodu podvodu alebo chyby.   

Zodpovednosť audítora 

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme 
uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Na základe týchto štandardov sme 
povinní spĺňať etické normy a naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že 
účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.  

Audit zahŕňa vykonanie audítorských postupov s cieľom získať audítorské dôkazy o sumách 

a skutočnostiach zverejnených v účtovnej závierke. Výber audítorských postupov závisí od úsudku 
audítora vrátane zhodnotenia rizík, že účtovná závierka obsahuje významné nesprávnosti z dôvodu 
podvodu alebo chyby. Pri hodnotení týchto rizík audítor posudzuje vnútorné kontroly spoločnosti 
týkajúce sa zostavenia a verného zobrazenia účtovnej závierky. Cieľom posúdenia vnútorných kontrol 
spoločnosti je navrhnúť vhodné audítorské postupy za daných okolností, nie vyjadriť názor  
na účinnosť týchto vnútorných kontrol. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých 
účtovných postupov a primeranosti účtovných odhadov štatutárneho orgánu spoločnosti, ako aj 
zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.  

Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a primeraný základ 

na vyjadrenie nášho názoru. 

Názor  

Podľa nášho názoru, účtovná závierka zobrazuje verne vo všetkých významných súvislostiach 

finančnú situáciu spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. k 31. decembru 2011 a výsledky jej hospodárenia 
za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom o účtovníctve. 



 

 

Iná skutočnosť 

Táto správa predstavuje upravenú a aktualizovanú audítorskú správu k účtovnej závierke spoločnosti 

za rok končiaci sa 31. decembra 2011. Ako sa uvádza v poznámkach VIII.1 a XI. k účtovnej závierke, 
Okresný súd v Žiline zrušil rozhodnutia valných zhromaždení spoločnosti, ktoré okrem iných rozhodli 
o vymenovaní audítora účtovnej závierky spoločnosti. Za audítora účtovnej závierky spoločnosti sme 
boli právoplatne vymenovaní rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 13. mája 2013. 
Na základe toho vydávame túto upravenú a aktualizovanú audítorskú správu, ktorá nahrádza 
a anuluje predchádzajúcu audítorskú správu vydanú dňa 16. apríla 2012. 

II. Overili sme tiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia 

výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe 
overenia názor o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou. 

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto štandardy 
požadujú, aby audítor 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 
významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej 
správe  sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2011. Údaje 

a informácie iné ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme 
neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overenie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie 
názoru audítora.  

Podľa nášho názoru účtovné informácie uvedené vo výročnej správe sú vo všetkých významných 
súvislostiach v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou zostavenou k 31. decembru 2011. 

Iná skutočnosť 

Táto správa predstavuje upravený a aktualizovaný dodatok správy o overení súladu výročnej správy 
s účtovnou závierkou spoločnosti za rok končiaci sa 31. decembra 2011. Ako sa uvádza v poznámkach 
VIII.1 a XI. k účtovnej závierke, Okresný súd v Žiline zrušil rozhodnutia valných zhromaždení 
spoločnosti, ktoré okrem iných rozhodli o vymenovaní audítora účtovnej závierky spoločnosti. 
Za audítora účtovnej závierky spoločnosti sme boli právoplatne vymenovaní rozhodnutím mimoriadneho 
valného zhromaždenia dňa 13. mája 2013. Na základe toho vydávame tento upravený a aktualizovaný 

dodatok správy o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou spoločnosti, ktorý nahrádza 
a anuluje predchádzajúci dodatok správy o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 
spoločnosti vydaný dňa 18. mája 2012. 

Bratislava 21. máj 2013 
 
 
 

 
 
Deloitte Audit s.r.o. Ing. Tomáš Szilágyi, ACCA 
Licencia SKAu č. 014 zodpovedný audítor 
 Licencia UDVA č. 1081 
 



NÀVRH PREDSTAVENSTVA sPoLo.NosTI

D O L K A M S u i a a , s .

nà rozdelenie zisku za rok 2011

Pr€dstavenstvo spoloònosti D O L K A M Èuia a.s., so sídlom èuja, 015 01 Rajec, Slovenské re-
p!bllka, IóOr 31 561 870, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Zilina, oddiel Sa, vlo:ka
è. 73lL (d'alej len ,,spoloènosd'), v súlade s 5 192 ods. 1 zékofa ò. s13/1991 zb. obchodného zi;-
konnÍka v platnom znení, predkladé riadnemu valnénru zhroma:den u Spoloènosli, ktoré sa us^,-
toèníd ia 27.06.2013 o 14100 hod.  v  s íd le Spotoènost i  na adrese Suja,  015 01 Rajec,  Stovenské
republika v m estnosti Jedéleò, tento nóvrh na rozdelenie zisku Spoloènosti za rok 2011.

Predstavenstvo Spoloanosti navrhuje, aby valné zhroma:denie Spoloènosri schvétito rozdetenie zis-
ku Spoloènost za rok 2011 nasledovne:

Òisbi zisk spoloènosti za rok 2011 po zdènení, vykàzani v riadnej indivduétnej úòrovnej zévierke
za rok 2011 vo vièke celkom 246.066 EUR sa rozdetítak/ :el

.  ò a s t z i s k u S p o l o È n o s t i z a r o k 2 0 l l v o v i s k e 2 O . 0 O O E U R s a p r i d e í d o s o c t é t n e h o i o n d u ;  a

. zoslévajúca òas{ zisku Spoloènosti za rok 2011 vo viÈke 226.066 EUR sa prideÌí do Úèetové-

v Suj ldÈa 22.05.2013

Ing. Jozcf Malíafa
preoseda predsÈvenstva

Ins. Jan Lejdar

hg. Jan Sroubek
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Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej 
spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských 
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DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA  
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou  

v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z., § 23 ods. 5 

Akcionárom a predstavenstvu spoločnosti D O L K A M Šuja a.s.: 

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. (ďalej len „spoločnosť“) 
k 31. decembru 2012 uvedenú v časti 6 výročnej správy, ku ktorej sme dňa 21. mája 2013 vydali 

správu audítora v nasledujúcom znení: 

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA  

Akcionárom a predstavenstvu spoločnosti D O L K A M Šuja a.s.: 

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. (ďalej len 

„spoločnosť“), ktorá zahŕňa súvahu k 31. decembru 2012, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil 
k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných postupov a iné 
doplňujúce informácie.  

Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti za účtovnú závierku 

Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie a verné zobrazenie tejto účtovnej závierky 

v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán spoločnosti považuje  
za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti 
z dôvodu podvodu alebo chyby.   

Zodpovednosť audítora 

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme 
uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Na základe týchto štandardov sme 
povinní spĺňať etické normy a naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že 
účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.  

Audit zahŕňa vykonanie audítorských postupov s cieľom získať audítorské dôkazy o sumách 

a skutočnostiach zverejnených v účtovnej závierke. Výber audítorských postupov závisí od úsudku 
audítora vrátane zhodnotenia rizík, že účtovná závierka obsahuje významné nesprávnosti z dôvodu 
podvodu alebo chyby. Pri hodnotení týchto rizík audítor posudzuje vnútorné kontroly spoločnosti 
týkajúce sa zostavenia a verného zobrazenia účtovnej závierky. Cieľom posúdenia vnútorných kontrol 
spoločnosti je navrhnúť vhodné audítorské postupy za daných okolností, nie vyjadriť názor  
na účinnosť týchto vnútorných kontrol. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých 
účtovných postupov a primeranosti účtovných odhadov štatutárneho orgánu spoločnosti, ako aj 
zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.  

Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a primeraný základ 

na vyjadrenie nášho názoru. 

Názor  

Podľa nášho názoru, účtovná závierka zobrazuje verne vo všetkých významných súvislostiach 

finančnú situáciu spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. k 31. decembru 2012 a výsledky jej hospodárenia 
za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom o účtovníctve. 

 



 
 

 

II. Overili sme tiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia 
výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe 
overenia názor o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou. 

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto štandardy 

požadujú, aby audítor 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 
významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej 
správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2012. Údaje 
a informácie iné ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme 
neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overenie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie 
názoru audítora.  

Podľa nášho názoru účtovné informácie uvedené vo výročnej správe sú vo všetkých významných 

súvislostiach v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou zostavenou k 31. decembru 2012. 

Bratislava 21. mája 2013 
 
 

 
 
 
Deloitte Audit s.r.o. Ing. Tomáš Szilágyi, ACCA 
Licencia SKAu č. 014 zodpovedný audítor 
 Licencia UDVA č. 1081 
 



NÀVRH pREDsravENsrva sporoèNosrr

D o L K A M È u i a a . s .

na rczdelenle zÍsku za rck 2012

Predstavenstvo spoloÈnosti D O L K A M Suja a.s., so sídtom Sujé, 015 01 Rajec, Stovenské re-
publika/ IÒO: 31 561 870/ zapísanej v Obchodnom registri Okresného súd! Zilina. oddiet Sa, vlozka
è. 73lL (dblej len,,spoloènost(), v súlade s 5 192 ods, 1 zékona ò. s13/1991 zb. obchodného zé,
konníka v platnom znení, predkladé riadnemu valnému zhroma:deniu SDotoènosti, kroré sa usku-
toòní  d ia 27.06.2013 o 14:00 hod.  v  s ídte spotoènost Ì  na adrese Suja,015 01 Rajec,  Stovensk;
republika v miestnostÌledÉleÈ, teito nóvrh na rozdelenie zisku spoloènostìza rck 2OL2.

Predstavenswo Spoloènosti navrhuje, aby va né zhroma:d€nie Spotoènosri schvétito rozdetenie zs,
ku Spoloènosti za rok 2012 nasledovne:

aisti zisk spoloònosli za rok 2012 po zdanení, vykÉzani v riadnej individuétnej úétovnej zévierke
za mk 2012 vo yiÈke celkom 507.939 EUR sa rozdetí tak, ,e:

. èast zisku Spoloènosti za rok 2012 vo viÈke 30.000 EUR sa pridetí do Sociétneho fondu; a

. zostévajúc èast zisku Spoloanosti za rok 2012 vo viéké 477.939 EUR sa Dridetí do úèetové-

V é! j idÀa 22.0s.2013

Ins. Joz€f Mafa(a
Prèdseda predstavenstva

Ins. Jan Lejdar

Ing. Jan Èroubek







PODNIKATEI,:SKY ZAMER

sPoLoèNosTr D o L KA M èuia a.s.

na rok 2013

PredstavensLvo spoloònost i  DOLKAM Suja a.s. ,  so sídom sLr ja,015 01 Rajec,  Slovenské re-
publika, Iao: 31 561 870, zapísanej v obchodnom resistri Okresného súdu 2ilina, odd el 5a, vroika
a. 73lL (dalej len ,,Spoloènostr')/ v súlade s g 193 ods. 1 zékona è. 513/1991 zb. Obchodného zà-
konnika, na zàklade predpokladov a oòakàvaní tikajúcich sa rok! 2013 predkadé dozornej rade
spoloènosli, ako aj riadnemu valnému zhroma:deniu Spoloènosii. ktoré sa uskutoèní dòa
27.46.2013 o 14:00 hod. v sidle spoloènosli na adresè Suja,015 01 Rajec, slovenské republika v
rniestnosti ledéleri/ na schvélenie tento Podnikatetbkf zéme. Spotoènosti na rok 2013:

predpoklad roènej taiby je m n mélne 343.900 ron;

plénuje sa dokonòenie skivkovych péc v novorozèírenej juhovichodnej òasti tomu;

plénuje sa rozsírenie Chréneného loZiskového územia v okalite Krétka o 2,8455 hèj

plénuje sa rozÈírenie Dobivacieho prÌestoru

bLrde sa modernizovat strojni park - zakúpi
kolesovi nakladaò CAT 962G);

prepracuje sa ÈtrLrktúra syslému kvality ISO

zakúpia nainètaluje sa protipraÈnt rukÉv na

po hranicè rozÈíreného CHLÚ;

sa novi kolesovi nakladaÈ (fÉhrada za

9001:2008;

V Suj i  dr ia  22.05.2013

Ing, Jozef Madaría
predseda predstavenstva

r'-
Ing. Jan Leida.

In9. Jan Sroubek



ODPoRúèANrE DozoRNEJ RADY
VYKoNÀVAJúcEJ èINNosTI VÍBoRu PRE AUDIT

Dozorné rada sp,oloènostÌ D O L K A M Suja a,s., so sídlom suja, 015 01 Rajec, sloven-
skÉ republ ika, ICOr 31 561 870, zapísanej v obchodnom registr i  Okresného súdu Zi l ina,
oddiel Sa, vlo:ka é.73/L (d'alej len ,,Spoloènost'') vykonévajúc èinnosti viboru pre audit
Spoloènosti v zmysle I 19a ods. 4 písm. c) zékona è, 431/2OA1 Z.z. o úètovníctve
v platnom znení (d'alej len,,zékon o úètovníctve") a è1. 15.11 stanov Spoloènosti a pod-
lb 5 19a ods. 3 písm. e) zékona o úÈtovníctve

timto odporúèa

aby predstavenstvo Spoloènosti navrhlo valnému zhromaideniu Spoloènosti na
schvélenie spoloènosf Deloitte Audit s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova
23, a51 Ol Bratislava, Slovenské republika, IeO: 31 343 414, zapísanú v Ob-
chodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddlel: Sro, vlo;ka èlsto:
4444/8, za exlerného audítora Spoloènosti na vtkon auditu za rok 2013;

aby valné zhromatdenie Spoloènosti tento névrh schvótito.

V Sujidria 22.05,2013

,lt/"/.12
doc. Ing, Vladimír Krélíèek CSc.

podpredseda dozornej rady
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