
Polročná správa za I. polrok2021 Dolkam Šuia a.s., 015 01 Raiec

§ 35 ods.
1- účtovná závierkak30.6.202I nebola overená audítorom
a)

Naša akciová spoločnosť sa zaoberálýrobou a predajom dolomitického kameniva.
ZaI. polrok2021 dosiahlahospodársky qýsledok pred zdanenim 969 tis. € .

Celkomtržby 3l29 tis.€
Náklady 2 160 tis. € ztoho
- spotreba náhradných dielov
- trhaviny
- nafta
- olej na sušenie
- el. energia
- opravy
- prepravné
- mzdy
- zék. soc. náklady
- dane a poplatky OBU
- odpisy

23 tis. €
25 tis. €
65 tis. €
13 tis. €

171 tis. €
20 tis. €
830 tis. €
245 tís. €
91 tis. €
26ns.€

249 tís. €

V tomto období bolo vyrobených 372 635,00 t kameniva.
Expedovaných bolo 354 442,80 t dolomitického kameniva.

b) po skončení účtormého obdobia udalosti osobitného významu nenastali

c) l}voj spoločnosti pre budúce obdobie sajaví rovnako

- predpoklad ročnej ťažby na úrormi plránu B2021pre pokrytie potrieb predaja B202I;
- realizácia ťažby vzmysle platného planu pdpravy aotvárky dobývania 2018 vlokalite
Krátka;
- spustenie ťažby v lokalite Vidošová v znysle platného plánu pdpraly a otvárky dobývania
2020;
- dokončenie pfistupovej komunikácíe askrývkouých prác v rámci platného dobývacieho
priestoru v časti Vidošová;
- sústredenie ťažby na vrchných ťažobných rezoch v lokalite Vidošová;
- schválenie realizovaných investičných akcií v zmysle požadovanej legislatívy ; ,

- zabezpečenie zvlišenej bezpečnosti - manipulátor s pdpravnými zariadeniami;
- výmena horáka v technologickej časti predsušiča na technologickej linke CPP2 pre zqýšenie
efektivity vYroby a ochranu životného prostredia - zríženie emisií , eliminácia izikahavárie,
minimalizácia prestojov z dóvodu čistenia a zlepšovanie pracovného prostredia
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d) nráklady na vývoj v oblasti qýskumu sme nemali
e ) vlastné akcie sme nenadobudli

f ) návrh na rozdelenie zisku zarok2020
disponibilný zisk 459.550,79 €
- sociálny fond 47.000,00 €
- účeloqf fond 412.550,79 €
výplata dividend 0

g ) údaje podťa osobitn;ich predpisov nemáme
h ) spoločnosť nemá v zahraničí otganizačnúzložku

2
a) zabezpečovacie derivá§ spoločnosť nepoužíva
b ) spoločnosť nemá poslqrtnuté úvery

J

a, b, c ) spoločnosť má vypracovaný kódex o riadení spoločnosti. Kódex o riadení
spoločnosti je zverejnený na intemetovej stránke www.dolkam.sk.
lnformácie o metódach riadenia spoločnosti obsahuje kódex riadenia spoločnosti.
Odchýlky od kódexu riadenia spoločnosti a riadením spoločnosti neexistujú.

d ) vnútropodniková kontrola je zabezpečená internými audítormi, ktorí kontrolujú činnosť
spoločnosti.

Výsledkom kontroly kvaliťy je platnY certifikát vnútropodnikovej kontroly
l30l-CPD-0ll7 vydarý Technickým a skušobným ústavom stavebným v Bratislave ,ktorý sa
vďahuje na kamenivo do betónu, do malty, do nestmelených a hydraulicky stmelených
materiálov používaných v inžinierskom staviteťstve , do bitúnoých zmesí anátery ciest,
letísk a iných doprarrných plóch. Na základe certifikátu sú následne vystavované
vyhlásenia o zhode podťa platqých predpisov pre spomínané druhy polňitia.

Na základe úspešného riadenia systému kvality anňádnutia opakovaného certifikačného
auditu v novembri 2020 sme si udržali medzinarodný certifikát kvality EN ISO 9001: 2015
udelený spoločnosťou TUV NORD.. Udržanie a dodržanie systému kvali§ služi ako
prostriedok pre cielené uspokojovanie potrieb zákaznikov s dórazom udůiavať , resp.
zr,yšovať kvalitu našich výrobkov a služieb a v neposlednom rade aj k zvýšeniu povedomia
ťrrmy a ako určitý náskok v konkurenčnom prostredí.

Výbor pre audit vykonáva Dozomárada v zložení
Ing. Ondrej Popluhár
Ing. Jiří Peřina
Doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc
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e) Valné zhromaždenie sa nro|áva 1 krát ročne.
Do jeho pósobnosti patd:

- zlrrcna stanov
- roáodnutie o zvlýšení azníženizákladného imania
- rozhodnutie o zrušení spoločnosti
- voťba a odvolanie členov predstavenstva spoločnosti
- voťba a odvolanie členov dozomej rady spoločnosti s qfnimkou členov dozornej rady

volených zamestnancami
- schválenie ročnej účtovnej závíerlq, roáodrrrrtie o rozdelení zisku, vrátene určenia

výšky tantiém a dividend
- schválenie ýročnej sprár,y
- rozhodnutie o odmenách členov dozornej rady a ďalších otánkach,ktoré tieto stanovy

a pr ávne predpisy m erují do pó sobno sti valného zflr omaždenia
Vlastníctvo akcií zaKadá právo akcionárovi áčastňovať sa na riadení spoločnosti .Toto
právo uplatňuje zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné
opatrenia platné pre konanie valného zftromaždenia. Na valnom zlromaždení móže
akcionrár požadovať vysvetlenie ,podávať návrhy k prerolóvanému programu a hlasovať.
Akcionrár móže lykonávať svoje práva na valnom zlvomaždení prostredníctvom Szickej
osoby splnomocnenca.

Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií. pričom na
každých33,I94 € pripadá jeden hlas.

Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti ( dividendu ), ktory valné
z}T omaždenie určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný víátiť spoločnosti dividendu
prijatú dobromyseťne.
Akcionár po dobu trvania spoločnosti ,ani v prípade jej zrušenia , nie je oprávnený požadovať
vrátenie svojich majetkoqých vkladov , ale má narok na podiel na likvidačnom zostatku
v pdpade likvidácie spoločnosti..
Za akcionára sa považuj e aj ďržiteía dočasného listu.

V tomto období bolo zvolané valné zhromaždenie dňa 16.6.202I s progrírmom :

otvorenie

Voťba predsedu riadneho valného zftromaždetia , zapisováteťa , dvoch overovateťov
zápisnice a osób poverených sčítaním hlasov

prerokovanie 
:

- riadnej individuálnej účtovnej závíerky zarok2a\U
- výročnej správy zarok2020
- správy nezávislého audítora z aldíttl účtovnej závíerk<y zarok2020
- dodatku správy nezávislého audítora k ýročnej správe zatok2020
- náwh rozdelenie ňskuzarok}920
- vyjadrenie dozornej rady kriadnej individualnej účtovnej závíerke za rok 2020

a k náwhu na rozdelenie zisku zarok2020
- správy dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti zarok2020
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schválenie :

riadnej individuálnej účtovnej závierlry za rok 2020
výročnej správy za rok212a
návrhu na rozdelenie zisku zarok2020

prerokovanie podnikatef ského zámeru na r ok 202 L

Schválenie audítorskej spoloČnosti na ýkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť za rok202l

Záver

f ) Predstavenstvo je Štatutrámym orgánom spoločnosti, ktoý riadi činnosť spoločnosti a koná
v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetk;ých záležitostiach spoločnosti , pokiať nie sú
Obchodným zákonníkom alebo stanovami vy,hradené do pósobnósti valného zhromaždenia
alebo dozornej rady , najmá:
- m oláv a valné zhromaždenie
- vykonáva uznesenia valného zftromaždenia
- roáoduje o použití rezervného fondu
- zabezPeČuje riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie , obchodných kníh
a ostatných dokladov spoločnosti
- predkladá valnému zÁromaždeniu na schválenie :

1. návrhy na doplneni a a zmeny stanov
2. návrhY na zvýšenie azníženie základného imania spoločnosti avydanie prioritných

a vymeniteťných dlhopisov
3. riadnu individuálnu a mimoriadnu individrr.ílnu účtor,nú závierku
4. návrh na rozdelenie ryťvoreného zisku wátenie určenia výšky a spósobu vy,platenia

dividend alebo náwh na úhradu straty
- Predkladá dozornej rade avalnému zhromaždeniu na prerokov:anie najmá výročnú správu
a sPrávu o Podnikateťskej Činnosti Spoločnosti a o stave majetku , ( valnému zltromažáerri.r.o
zaPracovanými Pripomienkami dozornej rady ) , najmenej jedenkrát ročne predkladá ako
súČasť výroČnej sprály správu o podnikateťskej čirurosti spoločnosti a stave jej majetku.

Konať V mene spoloČnosti sú opráwení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zavázujú
súhlasným prejavom vóle najmenej dvaja členovia predstavenstva .
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Valné z}tomaždenie móže poveriť predstavenstvo , aby za podmienok ustanovených

zákonom a určených stanovami roáodlo o zvýšení základného imania do určitej výšky.

Stanovi spoločnosti neobsahujú osobitu úpravu. Poverenie znýšiť základné imanie možno

udeliť najviac na páť rokov, valné zhromŮdenie móže poveriť aj opakovane predížiť , vŽdy
najviac opáť rokov. Stanovi spoločnosti neobsahujú osobitú úpravu o nadobúdaní vlastqých
akcií spoloěnosťou.

Výkon funkcie je nezastupitel'ný

Predstavenstvo v tomto období zasada\o 3 |<íát, kde bol vypracovaný návrh na rozdelenie
zisku, výročná správa spoločnosti za rok 2020 , podnikateťský zámer pre rok 2021. Na
zasadnutiach boli prejednávané rózrrc problematiky týkajúcej sa chodu našej spoločnosti.

4
a, b, c, d ) ZákJadné imanie spoločnosti je vo qiške 937 827,79 € arozďelené na 28.253
kusov kmeňoqých akcií na doručiteťa v zaknihovanej podobe ,s nominálnou hodnotou jednej

akcie 33,194 € . Všetky akcie spoločnosti sú rovnakého druhu. Prevoditeťnosť akcií
spoločnosti nebola obmedzená. Všetky akcie spoločnosti boli prijaté na obchodovanie na

regulovanom voťnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave , a.s. Spoločnosti nie sú
znémte žiadne dohody medzi majiteťmi akcií spoločnosti, ktoré móžu viesť kobmedzeniam
prevoditeťnosti akcií a k obmedzeniam hlasovacích práv.

Akcionári spoločnosti Dolkam Šuja a.s.

JOMA spol. s.r.o.
Vápenka Čertovy schody a.s.

Drobní akcionári

16 342 ks 57,84 %o

9 055 ks 32,05 Yo

2856 ks 10,11 %

Žiaant maj itelia akcií' spoločnosti nemaj ú osobité práv a kontroly

e ) zamestnanecké akcie nemáme
f ) hlasovacie práve nie sú obmedzené

g ) Valné zlvomaždenie je spósobilé uznášania sa , ak sú prítomní akcionári majúci akcie
s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom viac než 50 Yo zák|adného imania spoločnosti.
Rozhodnutie o znene stanov , zqýšení a\ebo zntžení zál<ladného imania a zrušení spoločnosti
vyžaduje dvojtretinovú váčšinu prítomných hlasov , v ostatných záIežítostiach rozhoduje
valné z}uomaždenie jednoduchou váčšinou pdtomných hlasov. 4

h ) valné zf,romaždente móže roáodnut'o vydaní viace4ých druhov akcií ,ktoré sanavzájom
odlišujú názvoma obsahom práv s nimi spojených, pričom akcie toho istého druhu nemusia

mať rormakú menovitú hodnotu. Súčet menoviých hodnót lydaných akcií sa musí rovnať

základnému imaniu.
i) iné významné dohody o kontrolnej činnosti nemáme ( okrem výboru pre audit )
j )spoločnosť má schválenú zrrrluvu o výkone funkcie člena dozornej rady
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§ 35 odst. 2 písm.b zostavujeme priebežnú účtovnú závierku v skrátenom rozsahu

§ 35 odst. 2 písm. c

Účtovné ziznamy za uvedené obdobie sú úplné , preukazné a správne.
Vyhlásenie zodpovedných osób emitenta - podťa našich najlepších znalostí poskytuje
priebežná účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdiý a verný
obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho wýsledku emitenta

predseda predstavenstva Ing. Jozef Maťaťa
člen predstavenstva Ing. Jan Lejdar
člen predstavenstva Ing. Milan Schuller

§ 35 odst. 7

a ) súvaha k30.6.2021 - priložená
b ) ýkaz ziskov a strát k 30.6.202I - priložený
c) casch flow

§ 35 ods. 9

a ) Prvé správy o COVID-l9 (Coronavirus) sme zaznamenali kbncom roka20l9 . Ako prvá
bola týmto nebezpečným vírusom postihnutá Čína. Nikto v tom čase nepredpokladal, že to
negatívne ovplyvní vlvoj na celom svete.
Manažment situáciu neustále monitoruje a bude v tejto činnosti pokračovat' aj naďalej
a podnikne všetky potrebné kroky na zmiernenie akýchkoťvek negatívnych účinkov COVID
19 na spoločnosť a jej zamestnancov aj na zostávajúcich šesť mesiacov roka 202I.



b )zmeny v obchodoch, ktoré móžu ovplyvnit'finančné postavenie emitenta nenastali

§ 35 ods. 10 ,11
polročná účtovná závierka nebola overená audítorom.

Obchody so spriaznenými spoločnosťami

LHODOL s.r.o. : 1,066.882,38 € nákup od našej spoločnosti dolomitického kameniva
12.848,57 € naša spoločnosť odoberá LVO

Vápenka Čertovy
Schody a.s. ČR

34.316,44 € r,ykonáva pre našu spoločnosť poradenské služby

Ing. Jozef Maťat'a
predseda predstavenstva

Informácie uvedené v poznámkach k 30.6.2021 piložené

§ 45 správa je z:rerejnená na internetovej stránke ww}v_.dolkarn.sk


