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---------------------------------------------------------------------------------------------- N CR l s 255 71/2 O 14 

-------------------------------------------------Flo vn oJ? i s-----------------------------------------------------

N t , k , .. ------------------------------------- o a r s a z a p 1 s n 1 c a--------------------------------------

naJ?ísaná dňa 02. 07. 2014 ( slovom: druhého júla dvetisícštrnásť ) notárom JUDr. Martinou 

Gontkovičovou, so sídlom Notárskeho úradu v Bratislave, Zochova 5. ---------------------------------
----Dňa 19. 06. 2014 (slovom: devätnásteho júna dvetisícštrnásť) dostavila som sa o 14:00 hod. na 

J?Ozvanie do sídla SJ?oločnosti D O L K A M Šuja a. s., kde sa konalo riadne valné zhromaždenie 
(ďalej len "RVZ") SJ?Oločnosti DO L K AM Šuja a. s., na adrese Šuja, 015 Ol Flajec, Slovenská 
reJ?ublika v miestnosti Jedáleň, aby som notárskou záJ?isnicou osvedčila J?riebeh a výsledky FlVZ. -

------------------------------------------------<> s v e dl č e n i e-------------------------------------------------

--------------------------------------0 riadlnom valnom zhromaždlení---------------------------------------

----------------------------obchodlnej spoločnosti D () L K A M Šuja a. s.-------------------------------

so sídlom Šuja, O 15 O l Flajec, IČO: 31 561 870, zaJ?Ísanej v Obchodnom registri Okresného súdu 
Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 73/L, (ďalej len "Spoločnost'"), s nasledovným J?rogramom: ---------

l. Otvorenie.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Voľba J?redsedu riadneho valného zhromaždenia, zaJ?isovateľa, dvoch overovateľov záJ?isnice 
a osôb ]?Overených sčítaním hlasov. ------------------------------------------------------------------------------
3. Prerokovanie: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
(a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013------------------------------------------------------
(b) výročnej SJ?rávy za rok 201 3----------------------------------------------------------------------------------
( c) SJ?rávy audítora o overení účtovnej závierky za rok 201 3------------------------------------------------

(d) SJ?rávy audítora o overení súladu výročnej SJ?rávy za rok 2013 s účtovnou závierkou za rok 2013-
( e) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013---------------------------------------------------------------------

(f) vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu na 
rozdelenie zisku za rok 2013---------------------------------------------------------------------------------------
(g) SJ?rávy dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2013---------------------------------

4. Schválenie: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
(a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013------------------------------------------------------
(b) výročnej SJ?rávy za rok 201 3----------------------------------------------------------------------------------
( c) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013----------------------------------------------------------------------

5. Schválenie zmeny stanov S J?Oločnosti. -----------------------------------------------------------------------
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6. Prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 20 14. -------------------------------------------------------

7. Schválenie externého audítora Spoločnosti na výkon auditu za rok 2014. ------------------------------
8 . Z á v cr. ------------------------------------------------__________ . ___ ----------· ________________ ----_________________ _ 

~M-~------~-----------------------··-----------------------------------------------------------------------------··-----

K bodu 1 program u R VZ ----------------------------------------------------------------------------------------

-----RVZ sa začalo o 14:00 hodine v sídle Spoločnosti v miestnosti Jedáleľí po tom, čo bola v čase od 

12:30 do 13:30 hod. na mieste konania RVZ vykonaná prezentácia akcionárov a spísaná listina 

prítomných akcionárov, ktorá tvorí neoddcliteľnú súčasť tejto zápisnice. Oprávnenie konať v mene, 

príp. zastupovať akcionárov na RVZ bolo overené nahliadnutím do výpisov z obchodného registra 

akcionára, splnomocnenca, preukazov totožnosti, plnej moci a výpisom zo zoznamu majiteľov 

cenných papierov vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a. s., zo diía 16. 06. 

2014. RVZ otvoril pán Ing. Jozef Maťaťa, ktorý oznámil, že bol predstavenstvom Spoločnosti 

poverený vedením RVZ až do zvolenia predsedu RVZ. Ing. Jozef Maťaťa privítal všetkých 

f prítomných a konštatoval, že RVZ bolo zvolané v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

a stanovami Spoločnosti. Poverenie pána Ing. Jozefa Maťaťu predstavenstvom Spoločnosti vedením 

RVZ až do zvolenia predsedu RVZ tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.--------------------"------

-----Ing. Jozef Maťaťa uviedol, že rozhodujúci deľí na uplatnenie práva účasti na RVZ je 16. 06. 2014 

a na základe nahliadnutia do listiny prítomných akcionárov skonštatoval, že sú prítomní 3 (tTaja) 

akcionári Spoločnosti, ktorým patrí spolu 26 232 kusov akcií Spoločnosti v menovitej hodnote jednej 

akcie 33, l 93919 EUR/akcia. Súčet menovitých hodnôt akcií prítomných akcionárov zodpovedá 870 

742,883208 EUR, t. j. 92,847 % základného imania Spoločnosti, a prítomní akcionári disponujú 

celkovo 26 232 hlasmi. ------------"------------------------------------------------------------------"-------------

Menoví te za prítomnosti akci o náro v: --------------"-----------------------------------------------------"----
1. JOMA, spol. s r.o., so sídlom Dolkam Šuja, 015 Ol Rajec, IČO: 31 627 013, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 2571/L, zastúpená 

konateľom Ing. Jozefum Mať ať om, nar. 11.03.19 54, r.č. bytom Zábrehy 947 /4A, O l O 
, Ol Žilina, OP: , vlastniaca 16 342 kusov akcií Spoločnosti, v menovitej hodnote jednej 

akcie 33,193919 EUR/akcia, v celkovej menovitej hodnote akcií opráviíujúcich na hlasovanie 

54 2 4 55,024 2 9 8 EUR. -----------"---------------------------------------------------------------- ---------------

2. Vápenka Čcrtovy schody a.s., so sídlom Tmaľí. č. p. 200, PSČ 267 21, IČO: 453 48 626, zapísaná 

v Obchodnom registri Mestského súdu Praha, oddiel: B, vložka číslo: l 1411, zastúpená 

spoločnosťou JUDr. Stanislav Kovár, advokát, s.r.o., so sídlom e. Fullu 9, 841 05 Bratislava, IČX): 
36 856 41 O, v mene ktorej koná konateľ JUDr. Stanislav Kovár, nar. 07. 07. 1972, r.č. 

bytom C. Fullu 9, Bratislava, na základe splnomocnenia udeleného dila 09. 06. 2014 predsedom 

predstavenstva Ing. Janom Šroubekom, nar. 27. 05. 1958, bytom K Dčdu 444, Beroun, <":eská 

republika a podpredsedom predstavenstva Ing. Pavlom Fuchsom, nar. 27. Ol. 1954, bytom Josefa 

Hory 832, Kladno, Česká republika, vlastniaca 8 603 kusov akcií Spoločnosti, v menovitej hodnote 

jednej akcie 33,193919 EUR/akcia, v celkovej menovitej hodnote akcií oprávľíujúcich na hlasovanie 

28 5. 56 7,28 515 7 EUR. -----------------.. -- ------------------"---------------"------------- .. -----"----""--"-------
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3. Ing . .JozefMat'at'a, nar. ll. 03. 1954, r.č. . bytom Záhreby 947/4A, Žilina-Bytčica, 
OP: , vlastniaci l 287 kusov akcií Spoločnosti, v menovitej hodnote jednej akcie 
33,193919 EUR/akcia, v celkovej menovitej hodnote akcií oprávľíujúcich na hlasovanie 

42. 720,5 73 7 53 EUR. --------------------------------------------··--------- --------------··------------------ ----·· 

-----Ing. JozcfMaťaťa cl' alej uviedol, že okrem akcionárov uvedených v listine prítomných akcionárov 
sú na RVZ prítomní aj niektorí členovia prcdstavenstvn a dozornej rady Spoločnosti, pani notárka 

JUDr. Martina Gontkovičová, ktorá vyhotoví notársku zápisnicu o priebehu RVZ, ako <~i niektorí 
ďalší účastníci. ----------------------------------------------------------------------------------------------··------.. -

-----Pán Ing. Jozef Maťaťa potom oboz.númil prítomných s programom RVZ a tiež informoval o 
spôsobe hlasovania. V zmysle platných stanov Spoločnosti bude hlasovanie na RVZ verejné, pokiaľ 
sa RVZ neuzncsie na tajnom hlasovaní. Každý prítomný akcionár dostal pri zápise do listiny 
prítomných hlasovacie lístky. Na každom hlasovacom lístku je okrem iného uvedené číslo uznesenia, 
ku ktorému sa daný hlasovací lístok vzťahuje, celkový počet hlasov akcionára a možnosti hlasovania: 

"Za", "Proti" alebo "Zdržal sa". Hlasovanie bude prebiehať tak, že po prednesení návrhu uznesenia 
a výzve na vyplnenie hlasovacích lístkov, akcionár na svojom hlasovacom lístku, na ktorom je 

uvedené číslo uznesenia, o ktorom sa hlasuje, zakrúžkuje ním zvolenú možnosť hlasovania - t.j. "Za" 
ak chce hlasovať za návrh uznesenia, "Proti" ak chce hlasovať proti návrhu uznesenia a "Zdržal sa" 
ak sa chce zdržať hlasovania. Potom akcionár hlasovací lístok podpíše a po výzve na hlasovanie ho 
zdvihne, čím vyjadrí ním zvolenú možnosť hlasovania. Následne akcionár odovzdá tento podpísaný 
hlasovací lístok osobám povereným sčítaním hlasov. l ng. JozefMaťaťa, resp. predseda RVZ, po jeho 
zvolení, následne oznámi výsledok hlasovania prítomným. --------------------------------------------------

-----Ing. Jozef Maťaťa ďalej prítomných akcionárov informoval, že v zmysle platných stanov 
Spoločnosti ako <\i príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/199 I Zb. (ďalej Jen "OBZ"), 
sa na schválenie uznesenia RVZ vyžaduje, aby z.a návrh uznesenia hlasovala väčšina hlasov 
prítomných akcionárov, t.j. pri účasti akcionárov na dnešnom RVZ, ktorí majú spolu 26 232 hlasov, 
to činí aspoň 13 117 hlasov. Výnimkou je uznesenie lc bodu 5 programu RVZ týkajúce sa schválenia 
zmeny stanov Spoločnosti, pri ktorom sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných 
akcionárov, t.j. pri účasti akcionárov na dnešnom RVZ to činí aspoú 17 488 hlasov.-----------------

1( bodu 2 programu RVZ ------------------------------------------------------------------------------------.. ·--
-----Pán Ing. Jozef Maťaťa potom otvoril bod 2 programu RVZ a predložil návrh predstavenstva 

Spoločnosti, aby RVZ schvälilo uznesenie č. l, v nasledovnom znení: ----------.. -------------------·------

-----U zncsenie č. l : ---------------------------------------------------------------------------------------------.. ---
-----RVZ volí za p1·edscdu l'iadncho valného zh•·omaždenia JUD1·. Stanislava Kovára, za 
zapisovatcl'a Mgr. Moniku Kormošovú, za ovcl'Ovatel'ov zápisnice Ing. Ond•·cja Popluhám a 
Martu Slotovú a za osoby povc•·cné sčítaním hlasov Ing. Michala Mat'at'u a Mgr. Michala 
Mi ku š a . --------------------------------------------------------·--------------------------------------... -------------
-----Následne Ing. JozefMaťaťa vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky 
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otázky alebo návrhy. Keďže neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo sa 

k hlasovaniu o schválení predloženého návrhu uznesenia č. l. Pán Ing. Maťaťa požiadal akcionárov, 

aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. l a následne vyzval akcionárov na hlasovanie. 

-----Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil Ing. Jozef Maťaťa výsledok hlasovania 

o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 1.: --------------------------------------------------------------

V ý s l edo k hlas o v an ia : ---------------------------------------------------------------------------------------------

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26 232 ----------------------------------------------

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 92,847%

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26 232 --------------------------------------------------

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26 23 2 ------------------------------------------------------------------

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú l OO % hlasov prítomných akcionárov. ----------------------

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: O --------------------------------------------------------------------

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú O% hlasov prítomných akcionárov.---------------------

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: O ----------------------------------------------------------

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: O ---------------------------------------------------------------

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú O % hlasov prítomných akcionárov. ----------------

Na základe tohto výsledku hlasovania Ing. Jozef Mat'at'a skonštatoval, že RVZ schválilo 
uznesenie č. 1 v znení, ktoré bolo navrhnuté. ---------------------------------------------------------
-----Následne Ing . .JozefMaťaťa odovzdal slovo zvolenému predsedovi RVZ, JUDr. Stanislavovi 

K o váro vi . --------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu 3 programu RVZ ---------------------------------------------------------------------------------

-----Zvolený predseda RVZ, JUDr. Stanislav Kovár, potom otvoril bod 3 programu RVZ. V rámci 

tohto bodu programu RVZ sa má prerokovať riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013, 

výročná správa za rok 2013, ako aj ďalšie s nimi súvisiace dokumenty: správa audítora o overení 

účtovnej závierky za rok 2013 - konštatujúca, že predmetná účtovná závierka verne zobrazuje 

finančnú situáciu Spoločnosti v danom účtovnom období, správa audítora o overení súladu 

výročnej správy za rok 2013 s účtovnou závierkou za rok 2013 - konštatujúca, že účtovné 
informácie uvedené vo výročnej správe sú v súlade s účtovnou závierkou, návrh na rozdelenie 

zisku za rok 2013, a ďalej vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za 

rok 2013 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013, ako aj správa dozornej rady o výsledkoch 

jej kontrolnej činnosti za rok 2013. -------------------------------------------------------------------------

-----Predseda RVZ ďalej poukázal na to, že úplné znenia dokumentov, ktoré sa majú prerokovať 

v rámci tohto bodu programu RVZ mohli akcionári získať osobne, resp. do nich mohli nahliadnuť 

v sídle Spoločnosti a tieto úplné znenia dokumentov boli tiež uverejnené na internetovej stránke 

Spoločnosti, v lehotách stanovených v OBZ a akcionári teda mali možnosť sa s ich znením 

dostatočne o bo znám iť. ---------------------------------------------------------------------------------------



, 

, 
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-----Následne predseda RVZ otvoril prerokovanie predložených dokumentov a uviedol, že 

predstavenstvo, resp. dozorná rada Spoločnosti poskytne informácie k predloženým 

dokumentom, ktoré sa majú prerokovať v rámci tohto bodu programu RVZ. Predseda RVZ 

vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. 

Keďže neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo sa k ďalšiemu bodu 

programu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu 4 progt·amu RVZ -----------------------------------------------------------------------------------
-----Predseda RVZ potom otvoril bod 4 programu RVZ a predložil návrh predstavenstva 

Spoločnosti, aby RVZ schválilo uznesenie č. 2, v nasledovnom znení: -------------------------------

-----U zn es enie č. 2 : -------------------------------------------------------------------------------------------

-----RVZ schvaľuje riadno individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za t•ok 2013 v 

predloženom znení. ------------------------------------------------------------------------------------------

-----Predseda RVZ uviedol, že schválenie takéhoto uznesenia je podporené aj vyjadrením 

dozornej rady Spoločnosti uvedeným v prechádzajúcom bode programu RVZ. Následne predseda 

RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. 

Keďže neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo sa k hlasovaniu 

o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 2. Predseda RVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili 

a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 2 a následne vyzval akcionárov na hlasovanie. -------

-----Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania 

o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 2: ---------------------------------------------------------

V ý s l ed o k hlas o van ia : ----------------------------------------------------------------------------------------
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26 232 ---------------------------------------------

lJdaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 92,847% 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26 232 --------------------------------------------------

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26 232 -----------------------------------------------------------------

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú l OO %hlasov prítomných akcionárov. ----------------------

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: O --------------------------------------------------------------------

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú O %hlasov prítomných akcionárov. --------------------

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: O---------------------------------------------------------

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: O --------------------------------------------------------------

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú O% hlasov prítomných akcionárov.----------------

Na základe tohto výsledku hlasovania pt·edscda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo 
uznesenie č. 2 v znení, ktot·é bolo navrhnuté. ---------------------------------------------------------
-----Následne predseda RVZ predložil návrh predstavenstva Spoločnosti, aby RVZ schválilo 
uznesenie č. 3, v nasledovnom znení:-----------------------------------------------------------------------

-----U zn cs enie č. 3 : -------------------------------------------------------------------------------------------

-----RVZ schvaľuje výt·očnú správu Spoločnosti za rok 2013 v predloženom znení.----------
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-----Predseda RVZ uviedol, že schválenie takéhoto uznesenia je podporené aj vyjadrením 
dozornej rady Spoločnosti uvedeným v prechádzajúcom bode programu RVZ. Potom predseda 
RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. 
Keďže neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo sa k hlasovaniu 

o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 3. Predseda RVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili 
a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 3 a následne vyzval akcionárov na hlasovanie. ------
-----Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania 
o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 3: ---------------------------------------------------------

V ý s l edo k hla so v an ia : ----------------------------------------------------------------------------------------

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26 232 ---------------------------------------------

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 92,847% 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26 232 --------------------------------------------------

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26 232 -----------------------------------------------------------------

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú l OO %hlasov prítomných akcionárov. ----------------------

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: O --------------------------------------------------------------------

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú O %hlasov prítomných akcionárov. --------------------

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: O ---------------------------------------------------------

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: O --------------------------------------------------------------

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú O% hlasov prítomných akcionárov. ----------------

Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo 
uznesenie č. 3 v znení, ktoré bolo navrhnuté. ---------------------------------------------------------
-----Následne predseda RVZ predložil návrh predstavenstva Spoločnosti, aby RVZ schválilo 
uznesenie č. 4, v nasledovnom znení: -----------------------------------------------------------------------
----U zn ese nie č. 4 : --------------------------------------------------------------------------------------------

----RVZ schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2013 nasledovne: čistý zisk Spoločnosti za rok 
2013 po zdanení, vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 vo výške 
celkom 141.530 EUR sa rozdelí tak, že: -----------------------------------------------------------------

• časť zisku Spoločnosti za rok 2013 vo výške 15.000 EUR sa pridelí do Sociálneho 

fond11; a -------------------------------------------------------------------------------------------------

• zostávajúca časť zisku Spoločnosti za rok 2013 vo výške 126.530 EUR sa pridelí do 

Ú čc l o v éh o fond u. --------------------------------------------------------------------------------------

-----Predseda RVZ uviedol, že schválenie takéhoto uznesenia je podporené aj vyjadrením 
dozornej rady Spoločnosti uvedeným v predchádzajúcom bode programu RVZ. Potom predseda 
RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. 
Keďže neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo sa k hlasovaniu 
o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 4. Predseda RVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili 
a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 4 a následne vyzval akcionárov na hlasovanie. --------



• 
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-----Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania 

o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 4: ---------------------------------------------------------

V ý s l edo k hlas o van ia : ----------------------------------------------------------------------------------------
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26 232 ----------------------------------------------

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 92,847% 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26 232 --------------------------------------------------

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26 232 ------------------------------------------------------------------

1-Ilasy za návrh uznesenia predstavujú l OO % hlasov prítomných akcionárov. ----------------------

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: O ---------------------------------------------------------------------

1-Ilasy proti návrhu uznesenia predstavujú O %hlasov prítomných akcionárov. --------------------

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: O ---------------------------------------------------------

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: O --------------------------------------------------------------

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú O %hlasov prítomných akcionárov. ----------------

Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo 
uznesenie č. 4 v znení, ktoré bolo navrhnuté. ----------------------------------------------------------

K bodu 5 programu RVZ ----------------------------------------------------------------------------------
-----Predseda RVZ otvoril bod 5 programu RVZ a skonštatoval, že predstavenstvo Spoločnosti 
pripravilo a schválilo návrh zmeny stanov Spoločnosti a že predkladá tento návrh na schválenie 
RVZ v zmysle článku 13.2 g) i) platných stanov Spoločnosti. Predseda RVZ ďalej poukázal na 
to, že návrh zmeny stanov Spoločnosti bol akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle 
Spoločnosti a tiež bol uverejnený na internetovej stránke Spoločnosti, v lehotách stanovených 
v OBZ a akcionári teda mali možnosť sa s jeho znením dostatočne oboznámiť. Podstata 
navrhovanej zmeny stanov Spoločnosti tiež bola popísaná v oznámení o konaní RVZ. ---------

------Následne predseda RVZ predložil návrh predstavenstva Spoločnosti, aby RVZ schválilo 
uznesenie č. 5, v nasledovnom znení: -----------------------------------------------------------------------
-----U zn ese nie č. 5 : -------------------------------------------------------------------------------------------
-----RVZ schval'uje zmenu stanov Spoločnosti tak, že doterajšie znenie článku XI. bodu 11.5 

sa zrušuje a nahrádza nasledovným znením: "Valné zhromaždenie Spoločnosti sa môže 
konat': (a) v mieste sídla Spoločnosti, (b) na vhodnom mieste v Žiline, alebo (c) na vhodnom 
mieste v Bratislave." -----------------------------------------------------------------------------------------
------Potom predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky, 
otázky alebo návrhy. Keďže neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo 
sa k hlasovaniu o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 5. Predseda RVZ požiadal 
akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 5 a následne vyzval 
akcionárov na hlasovanie. ------------------------------------------------------------------------------------
-----1'0 skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania 

o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 5: ---------------·------------------------------------------
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V ý s l ed o k hlas o v ani a : ----------------------------------------------------------------------------------------

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26 232 ---------------------------------------------

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 92,847% 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26 232 --------------------------------------------------

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26 232 -----------------------------------------------------------------

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú l OO %hlasov prítomných akcionárov. ----------------------

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: O --------------------------------------------------------------------

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú O% hlasov prítomných akcionárov.--------------------

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: O---------------------------------------------------------

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: O --------------------------------------------------------------

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú O% hlasov prítomných akcionárov.----------------

Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo 
uznesenie č. 5 v znení, ktoré bolo navrhnuté. ----------------------------------------------------------

K bodu 6 programu RVZ ----------------------------------------------------------------------------------
-----Predseda RVZ potom otvoril bod 6 programu RVZ a skonštatoval, že v rámci tohto bodu 

programu RVZ sa má prerokovať Podnikateľský zámer na rok 2014 vypracovaný 

predstavenstvom Spoločnosti, ktorý predseda RVZ stručne predstavil. Predseda RVZ poukázal 

na to, že úplné znenie tohto dokumentu mohli akcionári získať osobne, resp. do neho mohli 

nahliadnuť v sídle Spoločnosti a toto úplné znenie dokumentu bolo tiež uverejnené na internetovej 

stránke Spoločnosti, v lehotách stanovených v OBZ a akcionári teda mali možnosť sa s jeho 

znením dostatočne oboznámiť. -----------------------------------------------------------------------

Následne predseda RVZ otvoril prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2014 a uviedol, že 

predstavenstvo Spoločnosti poskytne informácie k predloženému dokumentu, ktorý sa má 

prerokovať v rámci tohto bodu programu RVZ. Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, 

aby predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. Keďže neboli prednesené žiadne 

pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo sa k ďalšiemu bodu programu. ----------------------------

K bodu 7 programu RVZ----------------------------------------------------------------------------------
-----Predseda RVZ potom otvoril bod 7 programu RVZ a predložil návrh predstavenstva 

Spoločnosti založený na odporúčaní dozornej rady Spoločnosti vykonávajúcej činnosti výboru 

pre audit, aby RVZ schválilo uznesenie č. 6 v nasledovnom znení: ------------------------------------

-----U zn cs enie č. 6 : -------------------------------------------------------------------------------------------

-----RVZ schval'uje spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o., so sídlom Europeum Business 
Center, Suché mýto l, 811 03 Bratislava, IČO: 35 793 813, zapísanú v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bmtislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 22257/B, za externého audítora 
Spoločnosti na výkon auditu za rok 2014. --------------------------------------------------------------
-----Následne predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné 

pripomienky, otázky alebo návrhy. Keďže neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo 

návrhy, prešlo sa k hlasovaniu o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 6. Predseda RVZ 
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požiadal akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 6 a následne ich 

vyzval na hlasovanie. -----------------------------------------------------------------------------------------
-----Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania 

o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 6: ---------------------------------------------------------

V ý sl ed o k hlaso van ia : ----------------------------------------------------------------------------------------
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26 232 ----------------------------------------------

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 92,847% 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26 232 --------------------------------------------------

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26 232 -----------------------------------------------------------------

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú l OO % hlasov prítomných akcionárov. ----------------------

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: O --------------------------------------------------------------------

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú O % hlasov prítomných akcionárov. --------------------

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: O---------------------------------------------------------
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: O --------------------------------------------------------------

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú O %hlasov prítomných akcionárov. ----------------

Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo 
uznesenie č. 6 v znení, ktoré bolo navrhnuté. ----------------------------------------------------------

K bodu 8 programu RVZ -----------------------------------------------------------------------------------
----Predseda RVZ konštatoval, že program RVZ bol naplnený, poďakoval prítomným za účasť 
a RVZ ukončil o 14:25 hodine. -----------------------------------------------------------------------------

Neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice o priebehu RVZ tvoria nasledovné prílohy: ------------------

• Listina prítomn ý ch akcionárov ---------------------------------------------------------------------

• Poverenie pána Ing. Jozefa Maťaťu vedením RVZ ---------------------------------------------

• Návrhy uznesení RVZ a stanovisko predstavenstva Spoločnosti-----------------------------

• Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013 ---------------------------------------------

• Výročná správa za rok 2013 ------------------------------------------------------------------------

• Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013 --------------------------------------

• Správa audítora o overení súladu výročnej správy za rok 2013 s účtovnou závierkou za 
ro k 2 O 13 -----------------------------------------------------------------------------------------------

• Návrh na rozdelenie zisku za rok 2013 -----------------------------------------------------------

• Vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu 
na rozdelenie zisku za rok 2013 -----------------------------------------------------------

• Správa dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2013 ---------------------

• Ná vrh zmeny stanov ---------------------------------------------------------------------------------

• Podnikateľský zámer na rok 2014 -----------------------------------------------------------------

• Odporúčanie dozornej rady Spoločnosti vykonávajúcej činnosti výboru pre audit---------
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-----Účastníci súhlasia a zároveň splnomocňujú notára JUDr. Martinu Gontkovičovú, so 
sídlom Notárskeho úradu Zochova 5, 811 03 Bratislava, aby kedykoľvek vykonal vo forme 
doložky k tejto notárskej zápisnici opravu chýb v písaní, v počítaní alebo iných zrejmých 
nesprávností tejto notárskej zápisnice. --------------------------------------------------------------

-----Účastníci vyhlasujú, že v súlade s§ 95 zákona číslo 323/1992 Zb. o notároch a notárskej 
činnosti boli oboznámení s výškou odmeny notára za poskytnutie právnej služby, spísanie 
tejto notárskej zápisnice pred poskytnutím služby. ------------------------------------------------

-----0 tomto bola táto notárska zápisnica napísaná, účastníkmi prečítaná a schválená a na 
znak súhlasu s jej obsahom ako úplným a správnym predo mnou, notárom, vlastnoručne 
podpísaná.------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------Dátum ako hore---------------------------------------------
--zapisovateľ RVZ: Mgr. Monika Kormošová v.r.---------------------------------------------
-- predseda RVZ: JUDr. Stanislav Kovár v.r.-------------------------------------------------
-- overovatelia RVZ: Ing. Ondrej Popluhár, v.r., Marta Slotová, v.r.-------------------
--JUDr. Martina Gontkovičová, notár, v.r. -----------------------------------------------------
-- Osvedčujem, že tento rovnopis notárskej zápisnice, ktorý pozostáva z desiatich listov 
a trinástich príloh, ktorý vydávam, sa plne zhoduje s jeho prvopisom uloženým v Zbierke 
notárskych zápisníc na Notárskom úrade v Bratislave notára JUDr. Martiny Gontkovičovej, 
pod sp. zn. N 179/2014 Nz 251 05/2014. -----------------------------------------------------------
----------------------------------------Notársky centrálny register listín pridelil notárskej 
zápisnici dňa 02. júla 2014 registračné číslo NCRls: 2557112014. ------------------------------

-----------------------------------V Bratislave dňa 02. júla 2014-----------------------------------
-------------------------------JUDr. Martina Gontkovičová, NOT ÁR-------------------------------



o o L K AM Šuja a.s., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika, IČO: 31 561 870, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka 

č. 73/L (ďalej len "Spoločnost'') 

Listina prítomných akcionárov 

z riadneho valného zhromaždenia Spoločnost i 

konaného dňa 19.06.2014 o 14:00 hod. v sídle Spoločnosti na adrese Šuja, 015 Ol Rajec, Slovenská repub lika, v miestnosti Jedáleň 

Základné imanie Spoločnosti je rozdelené na 28.253 kusov kmeňových akcií s rovnakou menovitou hodnotou (33,193919 EUR/akcia). 

Poradové Akcionár: Údaje o konajúcej osobe Akcie Podpis akcionára 
číslo z á- obchodné meno a sídlo alebo (meno, priezvisko, funkcia) resp. osoby l osôb 
pi su do meno, priezvisko a bydlisko alebo údaje o splnomoc-

Počet Počet Celková menovitá 
oprávnených na je-

listiny nencovi (obchodné meno ho zastupovanie 
prítom- a sídlo, alebo meno, priez- akcií hlasov hodnota akcií 

ných visko, bydlisko) oprávňujúcich na 
hlasovanie (v EUR} 

Ing . Jozef Maťa ťa 
/ ,, 

l. JOMA, spol. s r.o. 16.342 16.342 542.455,024298 
! ·-ŕ '- .... ,, 

Dolkam Šuja, 015 Ol Rajec, SR kona tel' 

2. Vápenka Čertovy schody a.s. 
JUDr. Stanislav Kovár, ad- 8.603 8.603 285.567,285157 

l 
. 

vokát, s.r.o. 

Tmaň č.p. 200, PSČ 267 21, ČR splnomocnenec ' 
e-----7 -

Ľ.. Fullu 9, 841 OS Bratislava 

3. 
Ing. Jozef Maťaťa 1.287 1.287 42.720,573753 / q-
Zábrehy 947 /4A / " {- ·o;> / ( \.,._...-o· v 

/ 

010 07 Žilina - Bytčica 

r.č . 540311/2495 

l 



Poradové Akcionár: Údaje o konajúcej osobe Akcie Podpis akcionára 
číslo z á- obchodné meno a sídlo alebo (meno, priezvisko, funkcia) resp. osoby l osôb 
pi su do meno, priezvisko a bydlisko alebo údaje o splnomoc-

Počet Počet Celková menovitá 
oprávnených na je-

listiny nencovi (obchodné meno ho zastupovanie 
prítom- a sídlo, alebo meno, priez- akcií hlasov hodnota akcií 

ných visko, bydlisko) oprávňujúcich na 
hlasovanie (v EUR) 

Potvrdzujem správnosť listiny prítomných. 
V Šuji dňa 19.06.2014 

J~~ 
l 

JUDr. Stanislav Kovár 
predseda riadneho valného zhromaždenia 

l ! ~· 

/ ~~ 
Mgr. Monika Kormošová 

zapisovatel' 

,svedčujem, že preoiozem; hst1na doslovne .>Ghlasi 
; predložený~ onginálom (osvedčenýrr. o~). sklad"l 
Jca sa z .. .J. .. Iistov (~.ide c odpr~ úplný (Ciaslat) 
10!i '1a '1ej \')'kon;:mF- "etc zmeny, doplnky vsuvlcy ~ko+i --················•······· .. . . ................. ...................... . 
1a listine neboli~) vvkonané opravy nezhôd s predlože
rou listinou 

RmtsléWf· c1ň< f{j O G'. }» lj 

"' s~,. 
~ ... 
':.l 

\~?..., ' 

~ 
. 

<..t \ --2_ 
'):rl 



POVflt.EN.LIE 

podn. § 18t ad5. 1 ukol'\lll. 513/lOIH Zb., Obchodný z:likonnilc, v platnom meni 

P~vtnstvo spotoä\Mtl Do L K A. H lu:J• • .-.,so sldlom ŠlJ1a, 015 Ol Raje~. Slovenská 1'\!• 

publllOI, IČO: 3l S61 Q10, U4)Ís.an~i v obdmdnom naglstri Olt.reaného súdu .ŽIItn11, oddiel S&, vlotk4 

~. 7J/L (\fll~J len~~) 

týmto pov.-u~ 

p.\r1.11 Ino . .loz.ef.a M.aútu, bytom :Z~llrehy ~7/4A, 010 07 Žilina, uátum fl!lrodenta: U.3.1954, 

ve~ním riJdnellO vwlné~ m~de-nla Spoloblost!, ktore~ uskut:O<!ni dfla 19.06.201-4 o 14:00 
hod. V ~le S~W Nl i&drttN :Šu.)D, Ol S 0 l ~jiC, S!o~~ ~publika v mlttstnostl Jedále/i 
s NSiedovnym proorlrnom: 

1. 0CVCU"*flill 

2. Volba pre~u riadneho v.alntho lhromňdent1, : .. pboVllt-e~. dvodl overovatcrov 2.tpisnt· 
ce a os6b poven10ých ~anlm hlli:WV 

3. Pr.sr<Ucov•nl•: 
(l) r11dnel tn<Jtvúluiloej účtovMJ 1.6vierl<y u rok l0l3 
(b} 'ofýročn.lj J!H'áVV u rok :lOU 
(C} $prWy 1uditnnr O OV'IntnÍ učtovn1j ~leri(y %ll rol( 2013 
(d) správy IUdltol'l O OVe~nl $\~ladu výročnej tpr/lvy Ul rok 20l3 S účtovnou :závierkOu 

.t:lt role 1013 
{c) 1'\Ávrtlu 1\.1 roza.loti\IQ v•l<u u role 201J 
{r) ~Nnla do.1omeJ 111dy k r~adna) lndtvidu..iil'•ej účtovnej z.6vler1<e n rok 2013 .) k 

návrhu n.11 roZdelenie xtsl<u ta rok. 2013 
(ll) ~r!vy doz0t"n4J r~dy o vý~t.coch JeJ lcontrot~ činnosti za rui< 2013 

-4. Schvjlfllle: 
(1.) 114d~J lndtvia!J.ilnej úetov~j úVIer1<y n rok 20t3 
{b} výnXncj s;právy :u rok 2013 

{c) ~vrhu na ro:ldelenle l.l~ku u role 2013 
s. S<:hWttnH! xmeny mnov Spoločnonl 
6. Prero«.óvartil Podnllulte~ho zim•ru ~ rok '2014 
7 . . Scttvilenle ~m8\o •udltora Spoloál0$tl n• výkon iludit\1 za rok 2011 
8, Z~er 

Toto pov~nte pl111tf lll ao zvo'-nla predudu vyšJht uved•ného riadnt!ho Vlllného zhtorr.a.tdenta 
Spolob\oQ:I. 

~~/--
V !u)l de\& 1-4.05.201 

ln9. Jan LAjda!, 
~en predmvenrtv1 

·-... ~~. 
" . ' ~· 

-

... ' ~ .... .. 
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NÁVRHY UZNESENÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA A STANOVISKO 
PREDSTAVENSTVA 

Predstavenstvo spoločnosti o o L K A M Šuja a.s., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slo
venská republika, IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žili 
na, oddiel Sa, v ložka č. 73/L (ďalej len "Spoločnost~'), v sú lade s § 184a ods. 2 písm. d) 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, týmto: 

a) navrhuje, aby riadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 
19.06.2014 o 14:00 hod. (ďa lej aj ako "RVZ") v sídle Spo ločnosti na adrese Šuja, 
015 Ol Rajec, Slovenská republika v miestnosti Jedáleň, hlasovalo o nižšie uvede
ných návrhoch uznesení a schválilo nižšie uvedené návrhy uznesení, pod l~ jednot
livých bodov programu rokovania RVZ; a 

b) predkladá stanovisko predstavenstva Spoločnosti, ku každému bodu programu ro
kovania RVZ, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia. 

Program rokovania RVZ je nasledovný: 

l. Otvorenie 
2 . Volba predsedu riadneho valného zhromažden ia, zapisovatel'a, dvoch overovatelov 

zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov 
3. Prerokovanie : 

(a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 
(b) výročnej správy za rok 2013 
(c) správy audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013 
(d ) správy audítora o overení súladu výročnej správy za rok 2013 s účtovnou 

závierkou za rok 2013 
(e) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013 
(f) vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 

2013 a k návrhu na rozdelen ie zisku za rok 2013 
{g) správy dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2013 

4. Schválenie: 
(a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 
(b) výročnej správy za rok 2013 

(c) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013 
S. Schválenie zmeny stanov Spoločnosti 

6. Prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2014 
7. Schválenie externého audítora Spoločnosti na výkon auditu za rok 2014 
8. Záver 

l K bodu 1. programu rokovania RVZ 

Nepredkladá sa návrh uznesenia - poverená osoba, Ing. Jozef Maťaťa, privíta prítomných 
akcionárov a oficiálne otvorí RVZ. 



Stanovisko predstavenstva Spoločnosti k tomuto bodu programu rokovania RVZ: 

Predstavenstvo Spoločnosti súhlasí s týmto bodom programu rokovania RVZ a nemá voči 
nemu výhrady. 

l K bodu 2. programu rokova;ti~-RVZ .. ___ _] 

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje, aby RVZ schválilo nasledovné: 

Uznesenie č. l! 
RVZ voli za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia JUDr. Stanislava 
Kovára, za zapisovatel'a Mgr. Moniku Kormošovú, za overovatel'ov zápisnice 
Ing. Ondreja Popluhára a Martu Slotovú a za osoby poverené sčítaním hlasov 
Ing. Michala Maťaťu a Mgr. Michala Mikuša. 

I'K_b_o_d_u_3_._p_r_o_g-ra_m_u_r_o_k_o_v_a_n-ia_R_V_Z_·-----·----···---- -----···----··] 

----··--····----·---···-·---·--···-······--------·-·--

Nepredkladá sa návrh uznesenia - predstavenstvo, resp. dozorná rada Spoločnosti 
poskytne na RVZ informácie k predloženým dokumentom, ktoré sa majú prerokovať 
v rámci tohto bodu programu rokovania RVZ. 

Stanovisko predstavenstva Spoločnosti k tomuto bodu programu rokovania RVZ: 
Predstavenstvo Spoločnosti súhlasí s týmto bodom programu rokovania RVZ a nemá voči 
nemu výhrady. 
Predstavenstvo Spoločnosti uvádza, že úplné znenie dokumentov, ktoré sa majú prero
kovať v rámci tohto bodu programu rokovania RVZ je možné získať osobne, resp. je 
možné do nich nahliadnuť, v sídle Spoločnosti na adrese Šuja, 015 Ol Rajec, Slovenská 
republika, v miestnosti Kancelária ekonómky, v pracovných dňoch v období odo dňa uve
rejnenia oznámenia o konaní RVZ do 19.06.2014 v čase od 8:00 do 12:00 hod .. Tieto 
dokumenty budú tiež uverejnené najmenej tridsať dní pred konaním RVZ na internetovej 
stránke (webovom sídle) Spoločnosti l\'Ww.dolkam.s~ v sekcii .,VALNÉ ZHROMAŽDENIE" 
a podsekcii .,RVZ 19.06.2014". 

2 

... ! 



/ 

, 

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje, aby RVZ schválilo nasledovné: 

Uznesenie č. 2: 
RVZ schval'uje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 v 
predloženom znení. 

a 

Uznesenie č. 3: 
RVZ schval'uje výročnú správu Spoločnosti za rok 2013 v predloženom znení. 

a 

Uznesenie č. 4: 
RVZ schval'uje rozdelenie zisku za rok 2013 nasledovne: čistý zisk Spoločnosti 
za rok 2013 po zdanení, vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za 
rok 2013 vo výške celkom 141.530 EUR sa rozdelí tak, že: 

• časť zisku Spoločnosti za rok 2013 vo výške 15.000 EUR sa pridelí do So
ciálneho fondu; a 

• zostávajúca časť zisku Spoločnosti za rok 2013 vo výške 126.530 EUR 
sa pridelí do Účelového fondu. 

[K-bodu 5. programu rokovania RVZ 

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje, aby RVZ schválilo nasledovné: 

Uznesenie č. 5: 
RVZ schval'uje zmenu stanov Spoločnosti tak, že doterajšie znenie článku XI. 
bodu 11.5 sa zrušuje a nahrádza nasledovným znením: "Valné zhromaždenie 
Spoločnosti sa môže konať: (a) v mieste sídla Spoločnosti, (b) na vhodnom 
mieste v Žiline, alebo (c) na vhodnom mieste v Bratislave." 

Predstavenstvo Spoločnosti uvádza, že návrh zmeny stanov Spoločnosti je možné získať 
osobne, resp. je možné do neho nahliadnuť, v sídle Spoločnosti na adrese Šuja, 015 Ol 
Rajec, Slovenská republika, v miestnosti Kancelária ekonómky, v pracovných dňoch 
v období odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní RVZ do 19.06.2014 v čase od 8 :00 do 
12 :OO hod .. Tento dokument bude tiež uverejnený najmenej tridsať dní pred konaním 
RVZ na internetovej stránke (webovom sídle) Spoločnosti www.dolkam.sk v sekcii 
"VALNÉ ZHROMAŽDENIE" a podsekcii "RVZ 19.06.2014". 

[K bodu 6. programu rokovania RVZ 

Nepredkladá sa návrh uznesenia - predstavenstvo Spoločnosti poskytne na RVZ 
informácie k predloženému dokumentu, ktorý sa má prerokovať v rámci tohto bodu 
programu rokovan ia RVZ. 

3 



Stanovisko predstavenstva Spoločnosti k tomuto bodu programu rokovania RVZ: 
Predstavenstvo Spoločnosti súhlasí s týmto bodom programu rokovania RVZ a nemá voči 
nemu výhrady. 
Predstavenstvo Spoločnosti uvádza, že úplné znenie dokumentu, ktorý sa má prerokovať 
v rámci tohto bodu programu rokovania RVZ je možné získať osobne, resp. je možné do 
neho nahliadnuť, v sídle Spoločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika, 
v miestnosti Kancelária ekonómky, v pracovných dňoch v období odo dňa uverejnenia 
oznámenia o konaní RVZ do 19.06.2014 v čase od 8:00 do 12:00 hod .. Tento dokument 
bude tiež uverejnený najmenej tridsať dní pred konaním RVZ na internetovej stránke 
(webovom sídle) Spoločnosti Yl[Ww.dolkam.sk v sekcii "VALNÉ ZHROMAŽDENIE" 
a podsekcii "RVZ 19.06.2014". 

r;/- .... . -----------------------------·--
~bodu 7. programu rokovania RVZ 

....................................................... , ___________ ] 

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje, aby RVZ schválilo nasledovné: 

Uznesenie č. 6: 
RVZ schvaľuje spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o., so sídlom Europeum 
Business Center, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava, IČO: 35 793 813, zapísanú v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 
22257 /B, za externého audítora Spoločností na výkon auditu za rok 2014. 

l K bodu 8. program~ roko~ania RVZ 
---------------------------·-- ] 

Nepredkladá sa návrh uznesenia, keďže ide len o procedurálny prvok 
riadneho valného zhromaždenia poďakuje prítomným za účasť a RVZ ukončí. 

Stanovisko predstavenstva Spoločnosti k tomuto bodu programu rokovania RVZ: 

predseda 

Predstavenstvo Spoločnosti súhlasí s týmto bodom programu rokovania RVZ a nemá voči 
nemu výhrady. 

------- --------------------------·---···---········--·····--··---
Predstavenstvo Spoločnosti svojimi podpismi potvrdzuje správnosť vyššie uvedených 
návrhov uznesení a stanoviska predstavenstva Spoločnosti. 

Ing. Jozef Maťaťa 
predseda predstavenstva 

V Šuji dňa 14.05.2014 

--- Ing:J~;;-5-;:~ube 
člen predstavenstv 
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Ing. Jan Lejdar 
člen predstavenstva 
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Daňové identifikačné čislo 

l2lol 2lol 414lslsl6l21 

SK NACE 

[ill].ITIIJ.@J 

SÚVAHA 
k 31. decembru 2013 

(v celých eurách) 

Obchodné m eno (názov) účtovnej jednotky 

Sf dio účtovnej jednotky 

Ulica 

l sl ul 1 l al l l l l 
PSČ Obec 

IRialil elcl 

Čislo telefónu 
l l o 1411 1 1 ~l s ...... l -41""'2..,...1 :::"131,..."6,..1471

1--:=s..-1 ..., 
Číslo faxu 

l l l l l /._l ...._._....__.'--'--'--'--' 

E-mailová adresa 

l ml a l rl t l a l . l s l l l o l t l o l v l a l @l dl o l l l k l a l ml. l s l k l 

Pni'•'':. ·: . i ~ ... )::;o i.· ~.· ....... .-::. ;.a:.; i ;::.<!C/20! 3 /.!. 

Y: .:')~ .;, .: i f< e;,é! ~:·c. ... u..: 1~ . 44~5,:2003~9 .. 

!XJ· riadna 
0- mimoriadna 

Za obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

obdobie 

od 

do 

od 

do 

~- zosta•,ená 

O· schvál~ná 

(vy!načí sa X) 

f1eslac Rok 

@III 121 Ol l l 3l 

rrrn 121011131 

[Q]IJ 121011121 

lilll j21 0111 21 

číslo 

l l l 

Zostavená dňa: Podpisový záznam osoby Podpisový záznam osoby Podp1sový záznam člena 

18.3.2014 zodpovednej za vedenie účtovníctva: zodpovedneJ za zostavenie štatutárnc11o orgánu účtovnej 
účtovnej závierky : jednotky alebo fyzickej osoby, 

ktorá j e účtovnou jednotkou : 

--··- / /} t~ .// SchvcÍiená thia . .;1, C/t." .l, 

4t / l ./í 
/;· , - v . / ( 

! 
--·-····--j ---"-·- l .::::::.. 

C\1 ~>- ---_____ .... --. ' \ 



DO L K A M Šuja a.s. DIČ: 2020448562 
Súva~ ' l< 31 l 2013 
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O O L K A M Š uja a.s. DIČ: 20 20448562 
Súvah a k 3 1 decem b ru 20 13 
Oz na .. STRANA PASÍV 
čenie 

a l> 

Spolu v last né imanie a záväzkv Cr. 067 + r . 088 + r . 121) 
A. Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087 
A. I . Zák ladné Iman ie súčet r . 069 až r. 072 
AT.l. Základné Imanie 411 alebo+/- 491 
A.l.2. Vlastné akcoc a vlastné obchodne podiely /-/252 
A.l.3. Zmena z~kladného imania +/- 419 
A.l.4. Pohradávky za upisané vlastné omanie (/-/353) 
A.H . Kapitálové fondy súčet(r. 074 až r. 079) 
A. i l.!. Emisné ážio (412) 
A.li.2. Ostatne kapitálové fon(!1'_{413_}_ 
A.ll.3. Z<ikonný rezervný fond (Nedeliterný fond) z kapitálových vkladov 

11417, 418 ) 
A. il .4. Oceňovacie rozdiely z precenenia ma etku a zaviizkov +1- 414 
A.ll.5. Oceňovacie rozdiely z kaoitálovvch u~astin ( +/- 415 
A.il.6 . Oceňovacie rozdiely z precenenia Pri zlúčeni splynutí a rozdelení(+/· 416) 
A. III. Fon dy zo zisku súčet r . 081 až r. 083 
A. ll !.l. Zákonný rezervný fond (421) 
A.UI.2. Nedeliterný fond 422) 
A.lll.3. IStatutárne fondy a ostatné fondy 423 427 42X 
A.IV. Výsledok hospodár enia minulých rokov r . 085 + r . 086 
A.1V.l. Nerozdeienv zisk mínuiych rokov 428 
A. IV.2. Neuhradená strata minulých rokov (1-/429) 
A. V. Výs ledok hodpodár enia za účtovné obdobie po zdaneni /+-/ r . 001 -

l ( r . 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r . 088 + r. 121)_ 
B. Záväzky r. 089 + r. 094 + r . 106 + r. 117+ r . 118 
B.I. Rezervy súčet r . 0 90 až r. 093 
8.!.1. Rezervy zákonné dlhodobé 451A 
8. 1.2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A 45 I A) 
8.!.3. Ostatné dlhodobé rezervy 459A 45XA 
8.!.4. Ost~tné krátkodobé rezervy 323A 32X 459A 45XA 
B.II. Dlhod ob é záväzky súčet r. 095 ai r. lOS 
B.ll.l. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A 479A 
6.il.2. ~stá hodnota zákazky 316A 
B.il.3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky 476A 
8 .il.4. Olhodobé záväzky voči dcérskej účtovneJ jednotke a materskeJ účtovnej 

!Jednotke (471A) 
8.11.5. Ostatné dlhodobé zaväzkv v rámci konsolidovaného cclku_(471Al_ 
8.1!.6. Dlhodobé o rl a té oreddavky 4 75A 
8.!1.7. Dlhodobé zmenky na úhradu 478A 
8.!1.8. Vydané dlhopisy 4 73A - 255A 
8.11.9. Zaväzky zo sociálneho fondu(472) 
B.ii.IO. Ostatné dlhodobé záväzky 474A 4 79A 47XA 372A 373A 377A) 
S. i !. ll . Odiožer>ý daňovÝ záväzok 481A 
B.III. Krátkodobé záväzky súčet r. 107 až r , 116 
8.1!!.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X,475A, 478A, 479A, 

47XA) 
B.ll!.2. c"istá hodnota zákazky (316A) 
8.111.3. Nevvfakturované dodávky 326 4 76A 
8.11!.4. Záväzky voči dcerskej učtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke 

361A, 471A) 
8.111.5. Ostatné záväzky v rámd konsolidovaného celku(361A, 36XA 471A 47XA) 
8 .1!!.6. Závazky vo~l spoločn i kom a združeniu ( 364, 365, 366, 367, 368, 398A, 

478A, 479A) 
8 .11l.7. Zaväzky voči zamestnancom 331 3 33 3 3X 4 79A 
8.111.8. Záväzky zo sociálneho poistenia 336 479A) 
8.!1!.9. Oaňové záväzky a dotácie (341 342 30\3 345 346 347 34X) 
8.111.1( Ostatné záväzky ( 372A 373A 377A 379A 474A 479A 47X) 
B.IV. Kn\tkodobé finančné vvoomoci 241 249 24X 473A ·/255A} 
B.V. Bankové úvery (r. 119 + r. 120 
B.V.1 . Bankové úvery dlhodobé 461A 46XA 
B.V.2. Bežné bankové úvery 221A 231 232 23X 461A 46XA 
c. Casové r oxllienie súčet (r. 12 2 a:i r. 125) 
C. l. VÝdavky buducich obdobi dlhodobé (383A) 
C.2. WdavkY budúcich obdobi krátkodobé 303A 
C.3. Výnosy budúcich obdobi dlhodobé 384A 
C.4. Výnosy budúcich obdobi krátkodobé 384A 

č. r. Bežn é učtovnó ol>dol>lo 
Bezprostredne prcdchadza)uce 

účtovné obdobie 
c s 6 

lv eurách l lv eurách l 
066 7 967 32S 7 834 521 
067 7 399 796 7 270 266 
068 937 828 937 828 
069 937 828 937 828 
070 
071 
072 -
073 10 446 10 446 
074 
075 10 446 IO 446 

076 -
077 
078 
079 . 
080 6 309 992 814 053 
081 255 067 255 067 
082 -
083 6 054 925 558 986 
084 - -
085 
086 -

087 141 530 s S07939 
088 562 909 S58 772 
089 10 9 9 03 104 953 
090 - -
091 37 571 35 868 
092 45 368 42 121 
093 26 964 26 964 
094 182 897 187 4 13 
095 -
096 -
097 . 
096 
099 
100 -
101 -
102 
103 9 592 4 425 
104 -
105 173 305 182 988 
106 270 10 9 266 40 6 

107 211 035 142 698 
108 
109 

110 
111 

112 4 492 4 492 
113 24 647 19 902 
114 21 561 17 209 
115 6 646 80 435 
116 l 708 l 670 
117 -
118 - -
119 -
120 -
1 21 4 620 s 483 
122 - -
123 4 620 5 483 
124 -
125 i - -
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 

Daňové ldentlfil<ačné číslo 

jzjojZ/OI4\4j8jSJJ8]0 

.. ·rčo 
·. J3ltlsl6\lj8\7\0\ 

·'··Šfdlo účtovnej jednotky 
-~ ::. '!.: . ·. 
··\··;(iucia· 
Osiu! il al 

:,; .. člslo telefónu 

l l l ll l 

• l l o \4111! "l scr\74 "l zcrl "3 "l 6;-rl74l"s"t ' 
... ·!:.~~mailová adresa 

k 31. decembi'U 2013 
(v celých eurách) 

Císro faxu 
OTO ;lr-r-TT;-r....,-,-.., 

Imja Ir It la l. js )l jo It )o lv \a (@jd lo )l \k la Im\. js l k l 

ÚiJovná ôvierka 

IX]- riadna 

[J- mimoriadna 

Za obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
obdobie 

l l 

od 

do 

Od 

do 

Účtovnil závierka 

[XJ- 1:ostavená 
j:=J~ sclwálená 

(vyzrwčí sa X) 

Mesiac Rok· 

[QITJ !]lo/1/3/ 

[ill] 12\01 ti 3\ 

[QITJ 1 zj oj1j zj 

[ill] l zj oj1j zj 

číslo 

IIIIIIC[J 

Zostavená di'ia: 
•18.3.2014 

Podpisový záznam osoby Podpisový záznam osoby Podp1sový záznam člena 
štatutárneho orgánu účtovneJ 
jednotky CJiebo fyzickej osoby, 
ktorá je (Jčtovnou Jednotkou: 

Schválená O ria: 

zodpovednej za vedenie (Jčtovníctva: zodpovednej za zostaven;e 
účtovnej závierky: 

____ __,__ ________ .C ! <2 
'--------.-!---··-- -·······" -~---



O O L K A M Šuja a.s. DIČ: 2020448562 
'k 'k t"t kk 31d Vyl az Z IS ov a s ra za ro oncracr sa ecem b 2013 ra 

Skutočnost 

ozna- TEXT č.r. Bežné účtovné 
Bezprostredne 

čenie 
obdobie 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c 4 s 
{v eurách l l v eurách l 

(. Tržby z predaja tovaru (604, 607) Ol . . 
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (S04, SOSA, 507) 02 . . 
+ Obchodná marža (r. Ol- r . 02) 03 - -
II. Výroba (r. OS + r. 06 + r. 07) 04 2 651 605 2 900 676 
IU. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) os 2 666 608 2 760 579 
1!.2. Zmeny stavu vnútroorganlzačných zásob(+/· účtová skupina 61) 06 (15 003 140 097 
11.3. Aktivácia (učtová skupina 62) 07 . . 
B. Výrobná spotreba (r. 09 + r. 10) 08 l 607 470 1 454 646 
0.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (SOl, 502, 503, 505A) 09 743 083 741 783 
8.2. Služby (účtová skupina 51) 10 864 387 712 863 

+ Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 - r. 08) 11 1044135 l 446 030 
c. Osobné náklady súčet (r. 13 až r. 16) 12 678 918 613 328 
C.l. ~1zdové náklady (521, 522) 13 508 316 453 826 
C.2. Odmeny č lenom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14 . . 
C.3. Náklady na sociálne poistenie 524, 525. 526) 15 148 721 138 729 
C.4. soc1álne náklady (527, 528) 16 21 881 20 773 
o. Dane a poplatky (účtová skupma 53) 17 35 073 37 3l5 
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému maJetku 

SSI S53) 18 180 980 161 286 
111 . Tržby z predaj a dlhodobého majetku a materiálu (641. 642) 19 95 352 81 538 
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20 78 512 80 023 
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohl'adávkam (+/- 547) 21 . 
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22 42 730 41425 
H. Ostatné náklady na hospodársku činnost (543, 544, 545, 546, 548 549, SSS, 557 23 12 554 14 342 
v. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti(·) (697) 24 . 
l. Prevod nákladov na hospodársku činnosť(·) (597) 25 . . 
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r . 11- r. 12- r. 17- r. 18 + r. 19 - r. 20- r. 21 + 

r. 22- r. 23 + ( -r. 24)- (·r. 25) 26 196 180 662 699 
Vl. Tržby z predaja cenných pap1erov a podielov (661) 27 . . 
J. Predané cenné papiere a podiely (S61) 2!1 . . 
VII. Výnosy z dlhodobého finančného maJetku (r. 30 + r. 31 + r. 32 29 - -
Vl !.l. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej učtovneJ jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom 

(66SA) 30 . -
Vll.2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov ( 665A) 31 . -
Vll.3. Vynosv z ostatného dlhodobého finančného majetku (6651\) 32 . -
VIII. Výnosy z krát kodobého finančného majetku (666)_ 33 - -
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34 . -
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operacií (664, 667) 35 . -
L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na deriv<ítové operácie (564, 567 36 . -
M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému ma etku +/· 565 37 - -
x. Výnosové úroky (662) 38 A4 16 439 
N. Nákladové úroky (562) 39 . . 

Xl. Kurzové zisky 663) 40 375 s 818 
o. Kurzové straty ( 563) 41 18 236 13 144 
XII. Ostatne výnosy z finančnej činnosti (668) 42 . 
P. Ostatné náklady na finančnú č1nnosŕ (568, S69) 43 l 707 2 046 
XIII. Prevod finančných výnosov(·) (698) 44 . 
R. Prevod finančných nákladov(·) (598) 45 . 
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r . 28 + r. 29 + r. 33 • r. 34 + r. 35 • r. 36-

r. 37 + r. 38- r. 39 + r. 40 • r. 41 + r. 42 • r . 43 + ( ·r. 44) • (-r. 45) 46 {19 484) 7 067 

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanenom_(r. 26 + r . 46) 47 176 696 66!> 766 
s. Daň z príjmov z bežnej činnosti (r. 49 + r. 50) 48 35 166 161 827 
5. 1. ·splatná (591, 595) 49 44 849 110 0 16 
5.2. · odložená ( +/· 592) 50 (9 683 51 811 

** Výsledok hospodárenia z bežncjčinnostl po zdanenl (r. 47 • r. 48) 51 141 530 507 !>39 
XIV. Mimoriadne výnosy (ú~tová skupina 68) 52 
T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53 
• Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením (r. 52- r. 53 54 - -
u. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56+ r. 57) 55 - -
U.l. • splatna (593) 56 . 
U.2. • odložená ( +/- 594) 57 . 
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení (r. 54- r. 55) 58 - -
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením(+/· (r. 47 + r. 54) 59 176 696 669 766 
V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom +/· 596) 60 . . 

"'** Vysledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení(+/-) (r. 51+ r . 58- r. 60) 61 141 530 507 939 
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POZNÁMKY 
individuálnej účtovnej závierky 

zostavenej!< 31. decembru 2013 

v O· eurocentoch 

Za obdobie 

Za bezprostredne 

predchádzajúce ol>do!lie 

Dátum vznll<u účtovnej jednotl<y 

[lliJ @ITl lll9J9l2l 

Sídlo účtovnej jednotl<y 

UH ca 
js l ul i l a l l ll ll l 
PSČ Názov obce 

JOJ!JSlOill P<lal il el cl 
Číslo telefónu 
l loi4J!I ;~ls~l-4-l2_1_3-j6-J~4~[s~l-

E-mailová adresa 

mesiac rol< 

od [QITJ [J[ó]Jl}] 

mesiac :.;m;;k'-".,-~~ 
od [QIT] j2jojJ!21 

Účtovná závlel'l<a 

~
• dodna 

- mimoriadna 

- priebežná 

Číslo faxu 

l l l l l /[ . .J.I__t__LL.LJ....LJ 

!ml a l rl tla l . l s l il o l tlo l vl a j@l dl o l l l k la l ml \s \k l 

mesiac rok 

do [iJJJ [2lo ll L_3] 

Účtovná ziivlerl<a 

{Xl- zostavená 

0- schválená 

Kód SK NACE 

[Q]]J.[i]]].@] 

Číslo 

l l l l l ll l 

ITro 

l r:r=J l l l l ll 

Zostavená dňa: Podpisový z<:ízn,1m osoby Podpisový záznam osoby Podpisový zázn ~m člena 1 18.3.2014 zodpovednej za vedenie účtovnictva: zodpovednej za zostavenH? 
účtovne) závierky: 

Schválená dňa: 
}'(;by~ 

/ .4/~-
i 

") VyznačuJP. sa kríž~I<CWI 

:it,1tulárneho or qonn "čtown•; 
)ednotky nlebo 
ktorá je l:čtovn 

fyzickeJ osoby, 
ou J(:dno1 kou 

/;t;. 
l~, r 

/~--

--··· ·- ... "\·····.--· (-) 
-~-·...__ __ _.:>--·- .. 



D O L K A M Šuja a.s. 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky 
Zostavenej k 31. decembru 2013 
(údaje v tabul'kách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak} 

Poznámka; 

V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené opatrením o obsahu poznámok k individuálnej 
účtovnej závierke, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. Všetky údaje a informácie uvedené 
v týchto poznám kach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na individuálne účtovné výkazy. Hodnotové 
údaje sú uvedené v eurocentoch alebo celých eurách (pokial' nie je uvedené Inak). Čfsla uvedené za 
položkou v zátvorkách alebo v stÍpcoch sú odvolávky na riadok alebo stfpec príslušného výkazu (súvaha 
alebo výkaz ziskov a strát). 

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

1. Základné údaje o spoločnosti 

Obchodné meno a sídlo 

Dátum založenia 
Dátum vzniku (podl'a obchodného registra) 
Hospodárska činnosť 

O O L K A M Šuja a.s. 
Šuja 
015 01 Rajec 
14. apríla 1992 
l . mája 1992 
- Predaj drveného dolomitlckého kameniva, 
- predaj uhličitanového kameniva pre imisné oblasti, 
- banská činnosť v rámci predmetu činnosti. 

2. Zamestnanci 

Názov položky 
Priemerný prepočitaný počet zamestnancov 
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závterka 

z toho: vedúci zamestnanci 

3. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky 

20l3 
33 
32 

4 

2012 
36 
36 

4 

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti D O L K AM Šuja a.s. (ďa lej 
len .,s poločnost'') Bola zostavená za účtovné obdobie od l. januára do 31. decembra 2013 podl'a 
slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovnfctve a postupov účtovania pre podnikateľov . 

Účtovná závierka je zostavená na všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie j e možné použiť na 
účely akéhokol'vek špecifického používatel'a ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia 
účtovnej závierky by sa pri rozhodovani nemali spoliehať na túto účtovnú závierku ako jediný zdroj 
informáci í. 

4. Schválenie účtovnej závierky za rok 2012 

Účtovnú závierku spo ločnosti D O L K A M Šuja a.s., za rok 2011 schválilo riadne valné zhromaždenie, 
ktoré sa konalo dňa 27. júna 2013. 

Účtovnú závierku spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. za rok 2012 schválilo riadne valné zhromaždenie, 
ktoré sa konalo dňa 27. júna 20 13. 

S. Členovia orgánov spoločnosti 

Orgán 

Predstavenstvo 

Dozorná rada 

Výkonné vedenie 

Funkcia 
predseda 
č len 
člen 
člen 
člen 
predseda 
podpredseda 
člen 
riaditel' 
vedúci výroby 
ekonómka 
zmenový technik 

Meno 
Ing. Jozef Maťaťa 
Ing. Jan Šroubek 
Ing. Pavol Fuchs 
Ing. Jan Lejdar 
Vlastimil Šlosar 
Ing. Jii'í Pei'ina 
doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. 

)!19:. OndreLj '--PO:;.zP:.;.;Iu::.:h.:::á::_r ___________ _ 
Ing. Jozef Maťaťa 
Ing. Ondrej Popluhár 
Marta Slotová 
Marián Hollý 
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D D L K A M Šuja a.s. 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky 
Zostavenej k 31. decembru 2013 
(údaje v tabuľkách sú uvedené_ v celých eurách, ak nie je uvedené inak) 

6. Štruktúra akcionárov a ich podiel na základnom imaní 

Akôonári 

-J-oM-A, spol. s.r.o. 
Vápenka čertovy schody a. s. 
Ing. Jozef Maťaťa 
Drobní akcionári 
Spolu 

7. Konsolidovaná účtovná závierka 

Podiel na základnom imaní 

v eurách v O/o 

542 440 . 
256 590 
41 264 
97 534 

937 828 

57,84 
27,36 
4A0 
~9 .. 
100,00 

Hlasovacie 
práva 
v Ofo 

57,84 
27,36 

4,40 
10,40 

100,00 

Iný podiel na 
ostatných 

položkách VI ako 
na základnom 

imaní v% 

Spoločnosť Vápenka Čertovy schody a.s. so sídlom Tmaň 200, 267 21 Tmaň, Česká republika vlastní 
eriamo a prostredníctvom spoločnosti JOMA, spol. s.r.o. rozhodujúci podie! v spoločnosti D O L K A M 
Suja a.s., a zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu podnikov. Konsolidovaná 
účtovná závierka je sprístupnená v Obchodnom registri Mestského súdu Praha, Ceská republika, oddie! B, 
vložka 11411. 

Konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny podnikov Lhoist zostavuje spoločnosť Lhoist S.A so 
sídlom Rue Charles Dubois 28, 1342 Umelette, Belgicko. 

II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY 

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve 
a s postupmi účtovania pre podnikate!'ov, ktoré platia v Slovenskej republike. LJčtovníctvo sa vedie 
v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách. 

2. Účtovná závierka za rok 2013 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania 
činnosti. 

3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. 
Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohl'adu 
na dátum ich platenia. 

4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrností, t. j. berú sa za základ všetky 
riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, 
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

5. Moment zaúčtovania výnosov - výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakol'ko v tomto 
okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnicke práva. 

6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky- pohľadávky a záväzky sa v súvahe 
vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej poh!'adávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých 
splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa 
vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohl'adávka alebo krátkodobý záväzok. 

7. Použitie odhadov - zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločností vypracovalo 
odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných 
budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú 
výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť. 

8. Vykázané dane - slovenské darlové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich 
precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nďkoľko existujú rôzne interpretácie datlových 
zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej 
závierke sa môžu neskôr zmeniť podra konečného stanoviska daňových úradov. 
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D O L K A M Šuja a.s. 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky 
Zostavenej k 31. decembru 2013 
(údaje v tabul'kách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak) 

9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov - prvé ocenenie 

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie 
jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto: 

a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou -obstarávacou cenou. Obstarávacia cena 
je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo). 

b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou - vlastnými nákladmi alebo 
reprodukčnou obstarávacou cenou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia 
cena tohto majetku. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú 
činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú či nnosť. Reprodukčná 
obstarávacia cena je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje. 

c) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou - vlastnými nákladmi. Vlastné náklady 
zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú č i nnosť, a nepriame náklady, ktoré sa 
vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť. 

d) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - reprodukčnou obstarávacou 
cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri 
inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje. 

e) Zásoby obstarané kúpou: 
• Nakupovaný materiál - obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa pouz1va 

metóda FIFO. Do vedl'ajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie. Vedl'ajšie náklady sa 
rozvrhujú ako odchýlka podľa podielu súčtu stavu a prírastku odchýlky na súčte stavu 
a prírastku zásob. 

f) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: 
• Výrobky sa oceňujú vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu 

alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú 
činnosť. 

g) Zásoby obstarané iným spôsobom - reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného 
nadobudnutia zásob alebo zásob novo zistených pri inventarizácií, t. j. cenou, za ktorú by sa 
majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje. 

h) Pohl'adávky: 
• pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí - menovitou hodnotou, 

pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania -
obstarávacou cenou. 

Pri neúročených dlhodobých pohl'adávkach a dlhodobých pôžičkách sa uvádza opravná položka 
v stfpcí korekcia, čím sa upravuje hodnota tejto pohľadávky a pôžičky na jej súčasnú hodnotu, 
napríklad metódou efektívnej úrokovej miery. 

i) Krátkodobý finančný majetok - obstarávacou cenou . Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa 
majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, 
burzám). 

j ) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy -očakávanou menovitou hodnotou . 

k) Záväzky: 
• pr i ich vzniku - menovitou hodnotou, 

pri prevzatí - obstarávacou cenou. 

l) Rezervy - v očakávanej výške záväzku alebo poistnomatematíckýmí metódami. 

m) Dlhopisy, pôžičky, úvery: 
pri ich vzniku - menovitou hodnotou, 

• pri prevzatí - obstarávacou cenou. 

úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. 

n) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy - očakávanou menovitou hodnotou. 
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D O L K A M Šuja a.s. 
Poznámky índividuálnej účtovnej závierky 
Zostavenej k 31. decembru 2013 
(údaje v tabul'kách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak) 

o) Daň z príjmov splatná - podl'a slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov 
určujú z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 23 % po úpravách o niektoré položky 
na daňové účely. 

p) Daň z príjmov odložená - účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku 
a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu 
v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužité daiíové odpočty do budúcich období. Pri určení 
výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom 
období, t. j. 2.2 %. 

10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov- nasledujúce ocenenie 

a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú 
prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov. 

• Rezervy - účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na rekultiváciu 
lomu postupne podl'a vyťaženého objemu v porovnaní s celkovým plánovaným objemom ťažby 
a to v súčasných cenách, ktoré ball diskontované sadzbou zohl'adňujúcou súčasné trhové 
posúdenie časovej hodnoty peňazí a rizík špecifických pre daný záväzok. 

• Q.Rnl..\ffi.é. .. P..oložky - účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku 
oproti jeho oceneniu v účtovníctve, a to: 

k poh!'adávkam po lehote splatnosti nad 180 dní 100 %. 

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podl'a plánu odpisov, ktorý bol stanovený 
vzhl'adom na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej 
doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku, Účtovné 
odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci nasledujúcom po mesiaci 
zaradenia do používania. 

Priemerné životnosti pod!'a plánu odpisov sú: 

Druh maJetku 
Budovy ostatné 
Budovy 
Podlažia 
Mala mechanizácia 
Počítače 
Dopravníky 
Dávkovacie zariadenia 
Elektroinštalácia 
Dopravné prostriedky 
Nakladače 
Kontrolné stroje 

Zivotnosť 
30 rokov-
40 rokov 
15 rokov 
lO rokov 
3 roky 

10 rokov 
7 rokov 

20 rokov 
S rol<y 
7 rokov 
S rokov 

Ročná sadzba ode.~~C!..'!.~.-... 
3,33% 
2,50% 
6,66% 

10,00% 
33,30% 
10,00% 
14,28 % 
5,00% 

20,00% 
14,28% 
20,00% 

Dar'íové odpisy sa uplatňujú podl'a sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov platných pre 
rovnomerné odpisovanie, 

11. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom 
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) 
v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, neprepočítavajú. Pri kl1pe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevode peňažnýcll 
prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách u z účtu zriadeného v eurách na 
účet zriadený v cudzej mene sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa 
predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka komerčná banka v kurzovom lístku, 
použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň vysporiadania obchodu ponúka v kurzovom lístku. Ak sa 
kúpa alebo predaj neuskutočňuje s komerčnou bankou, použije sa referenčnY výmenný kurz určený 
a vyhlásený ECS alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu, 

·······------·-··-----·····~-----.. --.,··-·-""·-··- ... ·--·------------· 
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D O l K A M Šuja a.s. 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky 
Zostavenej k 31. decembru 2013 
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak n i e je uvedené inak) 

III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 

1. Dlhodobý nehmotný a h motný majetok (r. 003 a 011 súvahy) 

l. l. Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku . oorávok. opravných_Qoložiek a zostatkovej hodnoty 

31. december 2013 

Riadok súvahy 
Prvotné ocenenie 
K L januáru 2013 
Prírastky 
Úbytky 
Presuny 
K 3L decembru 2013 

Oprávky 
K L j anuáru 2013 
Prírastky 
Úbytky 
K 31. decembru 2013 

Opravná položk a 
K L januáru 2013 
Prírastky 
Úbytky 
K 3L decembru 2013 

Zostatková hodnota 
K l. j anuáru 2013 
K 31. decem bru 2013 

Aktivované 
náklady 
n a vývoj 

004 

Ostatný 

Softvér Ocenff:er né Goodwill d lhodobý 
práva nehmotný 

majetok 
005 006 007 008 --

ll 051 

ll 051 

Obstarávaný 
dlhodobý Posk ytnuté Celkom 

nehmotný preddavky 
majetok 

009 010 003 

- ll 051 

l l 051 
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O O l K A M Šuja a.s. 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky 
Zostavenej k 31. decembru 2013 
(údaje v tabul'kách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak) ···----·---·--· ----

31. december 2012 

Riadok súvahy 
Prvotné ocenenie 
K 1. januáru 2012 
Prírastky 
Úbytky 
Presuny 
K 31. decembru 2012 

Oprávky 
K l. januáru 2012 
Prírastky 
Úbytky 
K 3L decembru 2012 

Opravná položka 
K l. januáru 2012 
Prírastky 
Úbytky 
K 31. decembru 2012 

Zostatková hodnota 
K l. januáru 2012 
K 31. decembru 2012 

Aktivované 
náklady 
na vývoj 

004 

Softvér 

005 

ll 051 

ll 051 

Ocenitel'i1é 
práva 

006 

Good will 

007 

Ostatný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

008 

Obstarávaný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

009 

Poskytnuté 
preddavky 

010 

Celkom 

003 

ll 051 

ll 051 
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D O L K A M Šuja a.s. 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky 
Zostavenej k 31. decembru 2013 
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak) 

1.2. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku. oprávok. opravných položiek a zostatkovej hodnoty 

31. december 2013 

.J3Jadok súvahy 
Prvotné ocenenie 
K l. januáru 2013 
Prírastky 
Úbytky 
Presuny 
K 31. decembru 2013 

Oprávky 

Pozemky 

012 

17 427 

17 427 

Samostatné 
hnutel'né veci 

Stavby a súbory 
hnute l'ných 

vecí 
013 014 ---·-·---·- ··-· 

l 625 490 3 205 030 

(15 834) (254 126) 
319 801 

l 609 656 3 270 705 

Ostatný 
Pestovateľské Základné stádo 
celky trvalých a ťažné 

dlhodobý 

porastov zvieratá 
hmot ný 
majetok 

015 016 017 

-

Obstarávaný 
dlhodobý Poskytnuté 

Celk om hmotný preddavky 
majetok 

018 019 011 

668 286 5 516 233 
56 171 56 171 

(269 960) 
(319 8012 
404 656 s 302 444 

K l. januáru 2013 
Prírastky 

870 073 2 040 404 2 910 477 

Úbytky 
K 31. decembru 2013 

Opravná položka 
K l. januáru 2013 
Prírastky 
Úbytky 
K 31. decembru 2013 

Zostatková hodnota 
K l. januáru 2013 
K 31. decembru 2013 

17 427 
17 427 

Najvýznamnejšie investície za rok 2013: 
Horizontálny drvič 319 801,10 ( 

59 198 120 960 - 180 158 
(15 834) (254 126) - (269 960) 
913 437 l 907 237 2 820 675 

755 417 1164 626 
696 219 l 363 468 

4 930 
822 

5 752 

663 356 
398 904 

4 930 
822 

s 752 

2 600 826 
2 476 018 
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D O L K A M Šuja a.s. 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky 
Zostavenej k 31. decembru 2013 
(údaje v tabul'kách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak) 

31. december 2012 

Riadok súvahy 
Prvotné ocenenie 
K l. januáru 2012 
Prírastky 
Úbytky 
Presuny 
K 31. decembru 2012 

Oprávky 

Pozemky 

012 

17 427 

17 427 

Stavby 

013 

l 651 131 

(2S 641) 

1 625 490 

Samostatné 
hnuteľné veci Pestovateľské 

a súbory celky trvalých 
hnuteJ'ných porastov 

vecí 
014 015 

3 082 949 

(24 419) 
146 soo 

3 205 030 

Ostatný Obstarávaný 
Základné stádo 

a ťažné 
dlhodobý dlhodobý Poskytnuté 

Celkom 
zvieratá hmotný hmotný preddavky 

majetok majetok 

016 017 018 019 011 

514 634 5 266 141 
300 152 300 152 

(SO 060) 
146 soo 
668 286 s 516 233 

K 1. januáru 2012 
Prírastky 

833 594 l 966 478 2 800 072 

Úbytky 
K 31. decembru 2012 

Opravná položka 
K 1. januáru 2012 
Prírastky 
Úbytky 
K 31. decembru 2012 

Zostatková hodnota 
K L januáru 2012 
K 31. decembru 2012 

17 427 
17 427 

Najvýznamnejšie investície za rok 2012: 

62 120 98 345 160 465 
(2S§41) (24 419) (SO 060) 
870 073 2 040 404 2 910 477 

817 537 l 116 471 
755 417 l 164 626 

4 109 
821 

4 930 

510 525 
663 356 

4 109 
821 

4 930 

2 461 960 
2 600 826 

odprašovacie zariadenie sekundárneho triedenia a terciál. triedenia 146 SOO EUR, 
drvič v sume 258 570 EUR, investícia neukončená a nezaradená k 31. decembru 2012. 

------------- --------
9 
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O O L K A M Šuja a.s. 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky 
Zostavenej k 31. decembru 2013 
(údaje v tabu l'kách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak) 

1.3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 

Predmet poistenia 

Poistenie majetku 

Škoda vzniknutá 
inému 

Druh poistenia 

Pre prípad prerušenia prevádzky 

Zodpovednosť za škodu 

Výška poistenia 
2013 2012 

1 000 000 1 000 000 

l 000 000 l 000 000 

Názov a sídlo poisťovne 

HDI Versicherung AG, 
Bratislava 

Generali poisťovňa, 
Bratislava 

1.4. Záložné právo a obmedzenie disponovania s dlhodobým nehmotným a hmotným majetkom 

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na dlhodobý majetok. 

2. Zásoby (r. 031 súvahy) 

2.1. Prehl'ad o opravných položkách podl'a jednotlivých súvahových položiek 

Spoločnosť netvorila opravné položky k zásobám. 

2.2. Záložné právo a obmedzené disponovanie so zásobami 

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na žiadne zásoby. 

3. Pohl'adávky (r. 038 a 046 súvahy) 

3.1. Veková štruktúra pohl'adávok 

31. december 2013 

Položka 

Dlhodobé pohl'adávky 
Pohladávky z obchodného styku (r. 039) 
Pohladávky voči dcérskej účtovnej j ednotke a materskej 
účtovnej j ednotke (r . 041) 

Ostatné pohl'adávky v rámci konsolidovaného celku (r. 042) 
Pohladávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 043) 
lné pohl'adávky (r. 044) 
Spolu dlhodobé pohl'adávky 

Krátkodobé pohl'adávky 
Pohlactávky z obchodného styku (r. 047) 
Pohladávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej j ednotke (r. 049) 

Ostatné pohl'adávky v rámci konsolidovaného celku (r. 050) 
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 051) 
Sociálne poistenie (r. 052) 
Daňové pohl'adávky a dotácie (r. 053) 
lné pohl'adávky (r. 054) 
Spolu krátkodobé pohl'adávky 

Splatnosť 
v l ehote po lehote 

splatnosti splatnosti 

340 566 63 673 

114 342 

454 908 63 673 

Celkom 

404 239 

114 342 

518 581 
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O O L K A M Šuja a.s. 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky 
Zostavenej k 31. decembru 2013 
(údaje v taf:?ul'kách sú uve~~~é ~-celých eurách, ak nie je uvedené ___ ~n:.:a::k::.cl __________ _ 

31., december 2jll2 

Položka 
·- Splatno~_(-=-== 
v lehote po lehote 

-;;===~=-===-=---------------"Sf!_/atnosti splatnosti 
Dlhodobé pohl'adávky 
Pohl'adávky z obchodného styku (r. 039) 
Pohl'adávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej 

{Jčtovnej jednotke (r. 041) 
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 042) 
Pohl'adávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 043) 

Celkom 

Iné pohľadávky (r. 044) --------------Spolu dlhodobé pohl'adávky 

Krátkodobé pohl'adávky 
Pohl'adávky z obchodného styku (r. 047) 
Pohlddávky voči dcérskej účtovnej jednotke q materskej 
účtovnej jednotke (r. 049) 

Ostatné pohradávky v rámci konsolldovaného celku (r. 050) 
Pohlddávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 051) 
Sociálne poistenie (r. 052) 
Daňové pohladávky a dotácie (r. 053) 
Iné pohľadávky (r. 054) 
Spolu krátkodobé poh/'adávky 

Bežná lehota splatnosti pohl'adávok je 15 dní. 

3.2. _pohl'adávky _Qodl'a zostatkov~L<L~Qiatnosti 

Položka 
Krátk''-'o"dc:o-.:b-zé-:p:co'"h"ľ;::ad"a7'v"'k;::y------ ----
Pohl~dávky po lehote splatnosti 
Pohl'adávky so zostatkovou dobou splatnosti do jednCho roka 
Spolu krátkodobé pohl'adávky 

Dlhodobé pohl'adávky 

240 537 

3 901 

244 438 

Pohlddávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov 
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 
Spolu dlhodobé pohl'adávky 

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky: 

Položka 

Pohl'adávky 7. obchodného styku 
Pohľadávky voči dcérskeJ 
účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej jednotke 

Ost<Jtné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 

Pohl'adávky voči spoločníkom, 
členom a združeniu 

!né pohl'adávky 
s oJu 

Stav 
k .t. 1. 2013 

Zúčtovanie 
z dôvodu 
zániku 

opodstat-
________ n~nosti __ _ 

86 916 327 453 

3 901 

86 916 ---·--ill 354 

2013 

63 673 
454 908 

518 581 

Zúčtovanie 
z dôvodu 
vyradenia 
majetku 

2012 

86 916 
244 438 i3i' 35_4 __ _ 

Stav 
k 31. 12. 2013 

z účtovníctva ______ _ 

Spoločnosť neeviduje zabezpečenie pohl'adávok záložným právom ani inou formou zabczpečeniv. 

Spoločnosť nezriadila záložné právo na pohl'adávky v prospech žiadneho subjektu. 

---·----------·--··-------iT 



o O L K A M Šuja a.s. 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky 
Zost avenej k 31. decembru 2013 
( údaje v tabul'kách sú uvedené v celých eurách, ak nie j e uvedené inak) 

2. Rezervy (r. 089 súvahy) 

2.1. Zákonné a ostatné rezervy Cr. 090. 091. 092. 093 súvahy) 

31. december 2013 

Položka 
Stav Tvorba Použit ie Zru~enie 

k 1. 1. 2013 
Dlhodobé rezervy 
Dlhodobé zákonné rezervy (r . 090) 
Ostatné dlhodobé rezervy (r. 092) 42 121 3 247 

z toho: 
rezerva na rekultiváciu 42 121 3 247 

Krátkodobé r ezervy 
Krátkodobé zákonné rezervy (r. 091) 35 868 37 571 (35 868) 

z toho: 
rezerva na dovolenky 30 473 29 901 (30 473) 
rezerva na audit 5 395 7 670 (5 395) 

Ostatné krátkodobé rezervy (r. 093} 26 964 26 964 (26 964) 
z toho: 

rezerva na e,rémle 26 964 26 964 (26 9642 

;n. de~ember 2Q!2 

Položka 
Stav Tvorba Použitie Zru~enle 

k 1. 1. 2012 
Dl hodobé rezervy 
Dlhodobé zákonné rezervy (r. 090) 
Ostatné dlhodobé rezervy (r. 092) 38 682 3 439 

z toho: 
rezerva na rekultiváciu 38 682 3 439 

Krátkodobé r ezervy 
Krátkodobé zákonné rezervy (r. 091} 32 361 35 868 32 361 

z toho: 
rezerva na dovolenky 26 461 30 473 (26 461) 
rezerva na audit 5 900 5 395 (5 900) 

Ostatné krátkodobé rezervy (r. 093) 25 925 26 964 (25 925) 
z toho: 

rezerva na e,rémie 25 925 26 964 (25 9252 

Stav 
k 31. 12. 2 013 

45 368 

45 368 

37 571 

29 901 
7670 

26 964 

26 964 

Stav 
k 31 . 12. 2 012 

42 121 

42 121 

35 868 

30 473 
5 395 

26 964 

26 964 

Spoločnosť vytvorila zákonnú rezervu na audit a dovolenky vrátane sociálneho zabezpečeni a do konca 
roka 2013. Spoločnosť tiež vytvorila krátkodobú rezervu na nevyplatené prémie. 

Rezerva na nevyplatené prémie vrátane soc. zabezpečenia tvorí pripočítaternú položku k HV vo výške 
26 964 EUR. 

Spoločnosť účtovala k 31. decembru 2013 o rezerve na rekult iváciu lomu, ktorú bude musieť vykonať 
po s končení dobývania dolomitov v súlade s predpismi platnými v Slovenskej republike. Rezervu 
spoločnosť zúčtovala vo výške 3 247 EUR s vplyvom na odloženú daň vo výške 714 EUR. 

3 . Záväzky ( r. 094 a 106 súvahy) 

3.1. Wška záväzkov do lehoty <l po lehote splatnost i v ráta ne skupiny a záväzky podl'a zostat kovej doby 
splatnosti 

Položka 

Krátkodobé záväzky: 
Záväzky po lehote splatnosti 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného 

roka vrátane 
Spolu krátkodobé záväzky 

Dlhodobé záväzky: 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až 

päť rokov 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov 
Spolu dlhodobé záväzky 

Riadok 

106 

094 

Spolu 
k 31. 12. 2 013 

270 109 
2 70 109 

9 592 
173 305 

182 8 9 7 

Spolu 
k 31. 12. 2012 

266 406 
266 406 

4 425 
182 988 

187 4 13 

- - ---·-·----·-·-- ------ - - - --------------:--=-
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O O L K A M Šuja a.s. 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky 
zostavenej k 31. decembru 2013 
(údaje v tabul'kách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak} 

3.2. Odložený daňový záväzok/Odložená daňová pohl'adávka <r. lOS. 04S súvahy) 

Položka 
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou: 

odpočítateľné 
zdaniteľné 

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou: 
odpočítate/né 
zdaniteľné 

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti 
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty 
Sadzba dane z príjmov {v%) 
Odložená daňová pohl'adávka 
Uplatnená daňová pohl'adávka: 
zaúčtovaná ako zníženie nákladov 
zaúčtovaná do vlastného imania 

Odložený daňový záväzok 
Zmena odloženého daňového záväzku: 
zaúčtovaná ako náklad 
zaúčtovaná do vlastného imania 

Spoločnosti vznikla odložená daň za rok 2013 z nasledujúcich dôvodov: 

2013 

5 752 
865 834 

72 332 

22 

173 305 

(9 683) 

2012 

4 930 
869 615 

69 085 

23 

182 988 

51 811 

odložený daňový záväzok z rozdielu medzi účtovnou a daňovou zostatkovou hodnotou dlhodobého 
majetku vo výške 86S 834 EUR x 22 % = 190 484 EUR, 
odložená daňovcí pohl'adávka z rezervy na rekultiváciu vo výške 4S 368 EUR x 22 % = 9 981 EUR, 
odložená daňová pohl'adávka z opravnej položky HIM vo výške S 7S2 EUR x 22 % ::: l 26S EUR, 
odložená daňová pohl'adávka z rezervy na prémie vrátane soc. zabezpečenia 26 964 EUR x 22 % 
=S 933 EUR. 

Celkový výsledok predstavuje odložený daňový záväzok k 31. decembru 2013 vo výške 173 30S EUR. 

3.3. Záväzky zo sociálneho fondu (r. 103 súvahy) 

Začiatočný stav sociálneho fondu 
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 
Tvorba sociálneho fondu zo zisku 
Ostatná tvorba sociálneho fondu 

Tvorba sociálneho fondu celkom 
Čerpanie sociálneho fondu 
Konečný zostatok sociálneho fondu 

4. Časové rozlfšenle (r. 121 súvahy) 

Položka 

Výdavky budúcich období dlhodobé 
Výdavky budúcich období krátkodobé 

z toho: 
OBÚ Prievidza 

Výnosy budúcich období dlhodobé 
Výnosy budúcich období krátkodobé 
Spolu 

Riadok 

122 
123 

124 
125 
121 

2013 2012 

31. december 
2013 

4 620 

4 620 

4 620 

4 425 
4 292 

JO 000 

34 292 
(29 125) 

9 592 

{l Jo7f 
3 797 

20 000 
440 

24 237 
(18 505) 

4 425 

31. december 
2012 

5 483 

5483 

5 483 
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D O L K A M Šuja a.s. 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky 
Zostavenej k 31. decembru 2013 
(údaje v tabul'kách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak) 

V. VÝNOSY 

1. Výnosy z hospodárskej činnosti 

1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb Ir. O 1. 05 výkazu ziskov a strát) 

Tržby za vlastné výkony a tovar podl'a typov výrobkov a služieb a podl'a hlavných oblasti odbytu: 

Predaj vlastných 
Predaj súvisiacich výrobkov 

Oblasť ( dolomítícké služieb (franco Iné Celkom 
odbytu kamenivo l príplatok, preprava) 

2013 201.2 201.3 201.2 201.3 201.2 201.3 201.2 
Slovensko l 265 629 l 355 467 l 265 629 l 355 467 
Zahraničie l 204 276 l 243 784 196 703 161 328 l 400 979 l 405 112 
S~olu 2 469 905 2 599 251 196 703 161328 2 666 608 2 760 579 

Tržby z tuzemska zahŕňajú aj predaj výrobkov spriaznenej osobe, spoločnosti LHODOL s.r.o. za rok 2013 
vo výške 1164 638 EUR (2012: l 219 653 EUR). 

Čistý obrat podl'a § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona 

Položka 

Tržby za vlastné výrobky 
Tržby z predaja služieb 
Tržby za tovar 
Výnosy zo zákazky 
Výnosy z nehnutel'nost i na predaj 
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou 
Čistý obrat cel kom 

31. december 
201.3 

2 469 905 
196 703 

138 082 
2 804 690 

31.. december 
201.2 

2 599 25 1 
161 328 

122 963 
2 883 542 

1.2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (c.,_Q6 výkazu ziskov a strát) 

Položka 

Nedokončená výroba a polotovary 
vlastnej výroby 

Výrobky 
Zvieratá 
Spolu 

Manká a škody 
Reprezentačné 
Dary 
Iné 
Zmena stavu 
vnútroorganlzačných zásob vo 
výkaze ziskov a strát 

201.3 

Stav 
k31..1.2. 

201.3 

184 644 

184 644 

2012 

Stav 
k31..1.2. 

2012 

199 647 

199 647 

Zmena stavu 
vnútroorQanízačni.ch zásob 

Stav 
k l. 1.. 201.3 201.2 
201.2 

59 550 {15 003) 140 097 

59 550 {15 003) 140 097 

(15 003) 140 097 

1.3. Wnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej. finančnej a mimoriadne! činnosti 

Položka 
Významné položky pri akt ivácii nákladov 
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti 
Finančné výnosy 

Kurzové zisky, z toho: 
kurzové zisky ku driu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka 
Ostatné významné položky finančných výnosov 

Mimoriadne výnosy 

Riadok 
07 
22 

40 

42 
52 

201.3 

42 730 
459 
375 

151 

201.2 

41 425 
22 257 

5 818 

237 
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D O L K A M Šuja a.s. 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky 
Zostavenej k 31. decembru 2013 
(údaje v tabul'kách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak) 

VI. NÁKLADY 

1. Náklady z hospodárskej činnosti 

1.1. Náklady za služby. ostatné náklady z hospodárskej činnosti. finančné a mimoriadne náklady 

Položka Riadok 
Náklady za poskytnuté služby 

Náklady voči audítorovi, audftorskej spoločnosti, z toho: 
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky 
iné uisťovacie audítorské služby 
súvisiace audítorské služby 
daňové poradenstvo 
ostatné neaudítorské služby 

Významné položky nákladov za poskytnuté služby: 
opravy a údržba 
cestovné 
náklady na reprezentáciu 
telefón 
nájomné 
ostatné služby nemat. povahy 
služby za prepravné 
poradenské služby - Vápenka čertovy schody a.s. 
ostatné služby výrobnej povaiJy 
kancelárske potreby 
právne zastupovanie 
ostatné 

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti 23 
Finančné náklady 
Kurzové straty, z toho: 41 

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 
Ostatné významné položky finančných nákladov 43 

Mimoriadne náklady 53 

2013 
864 387 
10 739 
10 739 

103 328 
1 066 
1106 
6 633 

94 130 
12 872 

372 212 
81 478 

107 339 
17 253 
50108 
6125 

12 554 
19 943 
18 236 

2 107 
1 707 

2012 
712 863 
10 559 
10 559 

32 510 
l 082 
2 245 
6 977 

81 883 
27 361 

358 567 
79 360 

14 342 
15 190 
13 144 

245 
2 046 

Náklady na poradenské služby čerpané od spriaznenej spoločnosti Vápenka Čertovy schody a.s., Tmaň 
v roku 2013 predstavoval i 81 478 EUR (2012: 79 360 EUR). 

VII. DAŇ Z PRÍJMOV 

Sadzba dane z príjmov pre rok 2013 je 23 %. Spoločnosť nemala žiadne úl'avy z daní. 

Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 22 %, ktorá je 
v platnosti od 1. januára 2014. 

Položka 
Suma odloženej daňovej pahladávky účtovanej ako náklad alebo výnos 

vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov 
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos 

vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov 
Suma odloženej daňovej pohladávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, 

nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov 
predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich 
účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala 

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania te] 
časti odloženej daňovej pohl'adávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa 
účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach 

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových 
odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým 
nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka 

Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo 
na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov 

2013 2012 

(7 878) 31 824 
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O O L K A M Šuja a.s. 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky 
zostavenej k 31. decembru 2013 
(údaje v tabul'kách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak) 

Odsúhlasenie dane z príjmov 

Položka 
Splatná daň z príjmov : 

z bežnej činnosti (r. 049) 
z mimoriadnej činnosti (r. 056) 

Odložená daň z príjmov: 
z bežnej činnosti (r. 050) 
z mimoriadnej činnosti (r. 057) 

Daň z prijmov celkom 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 
z toho: 

teoretická daň 
Daňovo neuznané náklady 
Výnosy nepodliehajúce dani 
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej 

pohl'adávky 
Umorenie daňovej straty 
Zmena sadzby dane 
Iné 
Spolu 

Splatná daň z príjmov 
Odložená daň z príjmov 
Celková daň z prljmov 

VIII. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA 

1. Podmienené záväzky 

2013 

Základ 
Daň dane 

176 696 

40 640 
10 536 2 423 

(84) (19) 

(7 878) 

187 148 35 166 

44 849 
(9 683) 

35 166 

Daň 
v% 

23 

2013 2012 

44 849 110 016 

(9 683) 51 811 

35166 161 827 

2012 

Základ 
dane 

669 766 

46 058 
(136 791) 

579 033 

Daň 

127 256 
8 751 

(25 991) 

110 016 

110 016 
Sl 811 

161 8 27 

Daň 
v Ofo 

19 

Daňové priznania zostávajú otvorené a mo z u byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. 
Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, 
nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej dalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. 
V dôsledku toho sú k 31. decembru 2013 daňové priznania spoločnosti za roky 2009 až 2013 otvorené 
a môžu sa stať predmetom kontroly. 

2. Budúce možné záväzky 

Podl'a súčasných slovenských zákonov má spoločnosť povinnosť vyplatiť zamestnancom pri odchode do 
starobného dôchodku odchodné vo výške priemerného mesačného zárobku. Spoločnosť odhadla, že 
výška takéhoto záväzku nie j e významná. Účtovné výkazy neobsahujú žiadnu úpravu z tohto titulu. 
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O O l K A M Šuja a.s. 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky 
Zostavenej k 31. decembru 2013 
(údaje v tabul'kách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak) 

IX. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI 

Druh príjmu, 
výhody 

Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov Hodnota príjmu, výhody bývalých 
členov orgánov 

Peňažné príjmy 
Nepeňažné príjmy 
Peňažné preddavky 
Nepeňažné preddavky 
Poskytnuté úvery 
Poskytnuté záruky 
I né 

štatutárnych dozorných iných štatutárnych dozorných iných 
2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

144 722 86 986 21 385 21 290 41 683 41 0 19 
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O O L K A M Šuja a.s. 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky 
Zostavenej k 31. decembru 2013 
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak) 

X. SPRIAZNENÉ OSOBY 

Medzi spriaznené osoby patria akcionári, členovia predstavenstva, sesterské spoločnosti a spoločnosti, 
v ktorých podiel na základnom imaní presahuje 20 % (ovládané spoločnosti a spoločnosti s podstatným 
vplyvom). 

Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé 
ceny. O obchodoch so spriaznenými osobami rozhoduje predstavenstvo. Komentár k týmto obchodom je 
v jednotlivých častiach poznámok. 

Spriaznená osoba 

Lhodol s.r.o. - nákup materiálu 
Lhodol s.r.o. - predaj výrobkov 

Dcérska účtovná jednotka/ 
Materská účtovná jednotka 
Vápenka Certovy Schody a.s.- poradenské služby 

Kód druhu obchodu: 

Kód druhu 
obchodu 

l 
2 

Kód druhu 
obchodu 

3 

Hodnotové vyjadrenie obchodu 
2013 2012 

188 994 146 618 
1 164 681 l 271 165 

Hodnotové vyjadrenie obchodu 
2013 2012 

8 1 478 79 360 

01 - kúpa, 02 - predaj, 03 - poskytnutie služby, 04 - obchodné zastúpenie, OS - licencia, 06 - transfer, 
07- know-how, 08- úver, pôžička, 09 - výpomoc, 10 - záruka, 11 -iný obchod 

Pohl'adávky a záväzky voči spriazneným osobám 

Spriaznené osoby 

Pohľadávky 
Lhodol s.r.o. 

Záväzky 
Lhodol s.r.o. 
Vápenka čertovy Schody a.s. 

Suma Suma 
k 31. l2. 2013 k 31. l2. 2012 

127 740 112 031 

26 575 16 806 
19 426 19 667 

XI. SKUTOČNOSTI. KTORÉ NASTALI PO DNI. KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ 
ZÁVIERKA. A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

Minoritný akcionár spoločnosti podal na Okresnom súde v Žiline dňa 17. augusta 2012 žalobu o určenie 
neplatnosti uznesení riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17. mája 2012. V uvedenej veci sa 
dňa 13. februára 2013 uskutočnilo pojednávanie na ktorom súd vyniesol rozsudok, v zmysle ktorého 
uznesenia riadneho valného zhromaždenia o schválení účtovnej závierky za rok 2011, rozdelení zisku za 
rok 2011, menovaní členov výboru pre audit a menovaní audítora na rok 2012 sú neplatné. Ostatné 
uznesenia riadneho valného zhromaždenia o schválení výročnej správy spoločnosti za rok 2011, správy 
dozornej rady za rok 2011 a o odvolani a menovaní členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti 
zostávajú v zmysle rozhodnutia súdu v platnosti. Protistrana podala proti tomuto rozhodnutiu 
prvostupňového súdu odvolanie na Krajský súd v Žiline. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky minoritný 
akcionár svoju žalobu proti Spoločnosti stiahol a súdny spor bol právoplatne ukončený, pričom 
Spoločnosti z neho nevyplývajú žiadne ďalšie záväzky. 

Po 31. decembri 2013 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne Iné udalosti, ktoré by 
významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti. 
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o O L K A M Šuja a.s. 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky 
Zostavenej k 31. decembru 2013 
(údaje v tabul'kách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak) 

XII. PREHĽAD ZMIEN Vt.AS!NÉHO IMANIA 

;n. g~cember ~Q13 

Stav Stav Položka k 1.. 1.. 201.3 Prírastky Úbytky Presuny k 31.. 1.2. 201.3 
Základné imanie 937 828 937 828 
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 
Zmena základného imania 
Pohladávky za upísané vlastné imanie 
Emisné ážio 
Ostatné kapitálové fondy 10 446 10 446 
Zákonný rezervný fond (nedelitel'ný fond) 

z kapitálových vkladov 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku 

a záväzkov 
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 
Oceňovacie rozd iely z precenenia pri zlúčení, 

splynutí a rozdelení 
Zákonný rezervný fond 255 067 255 067 
Nedehtel'ný fond 
štatutárne fondy a ostatné fondy s S58 986 18 000 477 939 6 054 925 
Nerozdelený zisk minulých rokov 
Neuhradená strata minulýcr, rokov 
Výsledok hospodárenia bežného účtovného 

obdobia S07 939 141 530 (30 000) (477 939) 141 530 
Vyplatené dividendy 
Ostatné položky vlastného Imania 
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby -

odnikatel'a 

časť hospodárskeho výsledku v za rok 2012 v sume 30 000 EUR bola pridelená do sociálneho fondu. 

Prírastok 18 000 EUR štatutárnych fondov predstavujú vrátané tantiémy vyplatené v roku 2012. 

31. Q~~:;emger 2Q1~ 

Stav Stav 
Položka k .l. 1.. 20.%2 Prírastky Úbytky Presuny k 31.. 1.2. 201.2 
Základné imanie 937 828 937 828 
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 
Zmena základného imania 
Pohladávky za upísané vlastné imanie 
Em1sné ážio 
Ostatné kapitálové fondy 10 446 10 446 
Zákonný rezervný fond ( nedelitel'ný fond) 

z kapitálových vkladov 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku 

a záväzkov 
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, 

splynutí a rozdelení 
Zákonný rezervný fond 255 067 255 067 
Nedelitel'ný fond 
štatutárne fondy a ostatné fondy 5 350 920 208 066 s S58 986 
Nerozdelený zisk minulých rokov 
Neuhradená strata minulých rokov 
Výsledok hospodárenia bežného účtovného 

obdobia 246 066 507 939 (246 066) 507 939 
Vyplatené dividendy 
Ostatné položky vlastného imania 
Účet 491 - Vlastné 1manie fyzickej osoby -

odnikatel'a 

časť hospodárskeho výsledku v za rok 2011 v sume 20 000 EUR bola pridelená do sociálneho fondu. 
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O O L K A M Šuja a.s. 
Poznámky Individuálnej účtovnej závierky 
Zostavenej k 31. decembru 2013 
(údaje v tabu l'kách sú uvedené v celých eu r~~'.!L~::.:k.:....:..:n.:..:ie~J!..:. e=-=u-=v-=e-=d..::e:..:.n..::é:...:i:..:.n..::a:..:.k~) _________ _ 

XIII. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV 

Prehl'ad peňažných tokov je uvedený v prílohe, tabul'ka č. l. 

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov: 

Položka 
Peniaze 
Ceniny 
Účty v bankách 
Kontokorentný účet 
Krátkodobý finančný majetok - akcie 
Krátkodobý finančný majetok - dlhopisy 
Spolu 

Učet 
211 
213 

221.2 
221.2 
251.2 
252.2 

20.13 
6 298 

4 756 639 

4 762 937 

20.12 
5 018 

4 675 589 

4 680 607 

Spoločnosť použila na vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti nepriamu metódu. 

Prílohy: 

Tabul'ka č. 1 - Prehl'ad peňažných tokov 
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Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov 

O zna· Skutocnost v eurách 

čonlo 
Názov položky Bežné úttovné Minulé út tovne 

obdobie obdobie 

Peňažné tok v z orevádzkovej činnosti 
ZIS Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanenlm danou z príjmov +/·) 176 696 669 766 
A.1. Nepe ažné operaeie ovplyvňujuce výsledok hospodárenia z beznej činnosti pred zdanenlm danou z pn·mov (+/- 185 659 155 292 

Odpisy dlhodobeho nehmotného majetku a dlhodobého hmotne ho majetku ( +) 180 158 160 465 
Zmena stavu rezerv ( +/-) <\ 950 7 985 
zmena stavu opravných JlOiožlek(+/-) 822 822 
Zmena stavu položiek časoveho rozll~enla nakladov a výnosov (+/·) {3 187 2 824 
U roky učtované do výnosov (-) (84 16 439 
Kurzový zisk/strata vyčisleny k peňažnym prostr iedkom a peňaznym ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka(-/+) - (365\ 
Výsledok z predaja dlhodobeho ma etku, s vynimkou ma ctku, ktorý sa považuje za peňažny ekvivalent{+/-) (15 000 -
Ostatné položky nepeňažneho charakteru(+/-) 18 000 -

A.2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na vysledok hos odarenia z beznei cinnosti (30 809 (55 359) 
Zmena stavu pohľadávok z prevadzkovej činnosti (-l+) (99 313 93 261 
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti ( +/-) 54 235 (5 5 10 
Zmena stavu zásob (-l+) 14 269 (143 110 
Penazné toky z prevádzkovej činnosti s vynlmkou prljmov a vydavkov, ktore sa uvádzaj u osobitne 
v Iných častiach prehl'adu peňažných tokov { + /· ), ( súčet Z/S+A.l.+A. 2.) 331 546 769 699 
Prijaté úroky ( +) 84 16 439 
Výdavky na daň z prijmov účtovne ednotky ( -l+ ) (206 129) 35 049 

A. ICisté pel'tazné toky z prevádzkovej činnosti 123 501 751 089 

Peňažné tokv z Investičnej činnost i 
!Výdavky na oostaranoe dlhodobého hmotného majetku{-) (56 172)1 (300 152) 
l Pr ·my z predaja dlhodobého hmotného majetku ( +) l 15 000 -

B. _I Cisté penazné toky z Investičnej činnosti 41172)1 300 152) 

Peňažné to kv z finančne! činnosti 
C.1. Peňažné toky vo vlastnom Imaní . -
C.2. PeMZné toky vznika úce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z financncj činnosti . -
c. 1 Cl sté peňažné toky z finančnej činnosti . . 
o. 1 Cl sté zvyšenle alebo čisté znlzenle peňažnych prostriedkov a peňažnych ekviva lentov ( + /·) 

!(súčet A+B+C) 8 2 330 450 937 
Ľ. Stav peňažnych prostriedkov a pei1ažných ekvivalent ov na začiatku účtovného obdobia 4 680 607 4 229 670 
F. Stav peňažných prostroedkov a peňažných ekv ivalent ov na konci účtovného obdobia pred zohradnením kurzových 

rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka(+/-) 4 762 937 4 680 607 
G. Kur.zové rozdiely vyčlslené k peňažným prostriedkom a pellažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka (+/-J -
H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o 

kurzové rozdiely vyčls l ená ku dňu, ku ktorému sa zost avuje účtovná závierka { + /-) 
!(súčet O+ E + G) 4 762 937 4 680 607 


