
Ročná finančná správa za rok Dolkam Šuia a.s..015 01 Raiec

Doplnenie správy

Spoločnosť neeviduje údaje v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 písm. a) zákona 42912002
Z.z. v spojení s ustanovením § 20 ods. 1 písm. g) zékona ě.43112002 Z.z. poďťa osobitných
predpisov.

Detailný opis všetkých významrých informácií
ustanovenia § 34 ods. 2 písm. a) zékona ě. 42912002
ods. 6 písm. b) zákonaě. 43112002 Z.z.

o metódach riadenia je v znysle
Z..z.v spojení sustanovením § 20

Spoločnost' je akciovou spoločnosťou verejne obchodovateťnou na Burze cenných
paplerov.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločností ajeho pósobnosť vykonáva
zakladateť spoločnosti. Do jeho rýlučnej pósobnosti patrí:

- roáodovať o zásadných otázkach investičnej a obchodnej politiky spoločnosti
- schvaťovať ročnú účtovnú uzávierku, rozdelenie zisku a úhrady strát
- roáodovať o zvýšení alebo zntžeru základného imania spoločnosti
- rozhodovať o zmene spoločenskej zmluw
- schvaťovať kapitálovú účasť spoločnosti v iných spoločnostiach
- prijať uznesenie o zániku spoločnosti a menovaní likvidátora
- rozhodovať o ďalších otázkach vedenia spoločnosti aj keď sú v kompetencii konateťov
spoločnosti
Ostatné otévky molávania a priebehu i uznesení Valného ztvomaždenia upravuje
Organizaěný poriadok spoločnosti a Obchodný zákonník.



Predstavenstvo Dolkam Šuja a.s. je štatutárny orgán, ktoý spoločnosť zastupuje voči tretím
osobám, riadi organízáciu a vykonáva zamestnanecké práva. Do jeho pósobnosti patfi:

- schvaťovať zlneny v organizačnej štrukture
- schvaťovať orgarizačné a riadiace nonny a ich zmeny
- schvaťovať nneny v koncepciírozlojav období medzi konaním valných zftomaždení
- predkladať valáému zfuomaždeniu návrh zmienstanov, ročnej účtovnej uzávierky,
rozdelenia zisku úhrady pdp. strát
- predkladať valnému zhromaždeniu správu o podnikateťskej činnosti, stave majetku a
obchodno-finančnej situácii a.s.
- predkladať valnému zftromaždeniu návrh rozvoja a.s.
- zaistiť vedenie účtovníctva
Ostatné činnosti upravuj e Oryarizačný poriadok spoločnosti.

Dozorná rada dohliada na ýkon pósobnosti predstavenstva a uskutočňovanie
podnikateťskej činnosti spoločnosti.

Riaditel'a.s. je najvyšším qýkonným predstaviteťom DOLKAMU . Navrhuje a schvaťuje
ho predstavenstÝo.
1. zodpovedáza:
- realizáciuuznesení orgánov a.s.
- riadenie a.s. v súlade s jej poslaním, strategickými princípmi, cieťmi a stanovami
- dodržiavanie vnútorných ekonomickYch pravidiel a hospodarsky ýsledok a.s.
- rozvoj fi nančno-ekonomického systému riadenia spoločnosti
- personálnu politiku a vzdeláv anie pracovníkov
- vnútorné a vonkajšie vďahy a.s.
- zavedenie, efektívne udržiavarrie a zlepšovanie systému manažérstva kvality
2. máprávomoc:
- vydávať roáodnutia,pikary a nevyhnutné opatrenia
- ruiaďovať komisie a poradné orgány
- menovať a odvolávať vedúcich pracovníkov po predchádzajírcom schválení
predstavenstvom a.s.
- schvaťovať hospodrárske zmluvy do stanoveného limitu
- operatívne delegovať zodpovednosti a právomoci riadiacim pracovníkom pre zabezpeěenie
- schvaťovať hospodarske zmluvy do stanoveného limitu
- operatívne delegovať zodpovednosti a právomoci riadiacim pracovníkom pre zabezpečenie
nevyhnutného chodu a.s.

Vedúci výroby spoločnosti riadi všetky qýrobné pťocesy v spoločnosti, je podriadený
riadite]]ovi spoločnosti.

Zmenový majster spoločnosti dohliada na plnenie ýrobných procesov spoločnosti , je
podriadený riaditeťovi a.s. a vedúcemu vY.oby .

Ekonomické oddelenie spoločnosti zodpovedázavedenie účtovníctva v zmysle zákona
v plnom rozsahu. Je priamo podriadené riaditeťovi a.s.

Personálne oddelenie.Mzďy zabezpečujeme externe. Priamo podriadené riaditefovi a.s



Expedícia zabezpečuje predaj dolomitického kameniva . Je podriadená ekonomickému
oddeleniu.

Informácie o riadeniach spoločnosti sú zverejnené na webovom sídle wwlv,"r?r:[k*i*"slt

v sekcii ,, HOSPODARSKE VYSLEDKY,,

Ing. Jozef Maťaťa
predseda predstavenstva


