
regulovaná informácia

Informačná povinnosť za rok: 2010 IČO:

Účtovné obdobie: od: 1.1.2010 do: 31.03.2010

Právna forma

Obchodné meno / názov:

Sídlo:
ulica, číslo
PSČ
Obec

Kontaktná osoba:

Tel.: smerové číslo 036 číslo:

Fax: smerové číslo 036 číslo:

E-mail:

WWW stránka

Dátum vzniku:

Predmet podnikania:

935 32

6355400

akciová spoločnosť

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE

Oznámenie spôsobu zverejnenia 
predbežného vyhlásenia                 § 
47 ods. 4 zákona o burze

oznámenie do novín + 
www stránka

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o burze

v zmysle zákona o burze cenných papierov

Hydromeliorácie, a.s.

SNP 3

Výkaz ziskov  a strát 
Príloha č.2 (P2Súvaha-pasíva)

a) vysvetlenie hlavných udalostí a 
obchodov, ku ktorým došlo počas 
príslušného obdobia, a ich dopad 
na finančnú situáciu emitenta a ním 
ovládaných osôb 

V období od 1.1.2010-31.03.2010 spoločnosť pokračovala v realizácii prác na rozpracovaných stavbách ako je Spevnené plochy rep SE 
Mochovce a rekonštrukcia hál v Kršakanoch pre spoločnosť ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.o.  V realizácii sme uspeli vo verejnej 
súťaži na prestavbu školy. V roku 20010 budeme pokračovať vo výstavbe vodovou Cífer, kanalizácia Veľké Lovce, dažďová kanalizácia pre obec 
Kalná nad Hronom a pokladke spevnených panelových plôch pre SE – Mochovce a prestavbe školy v Dudinciach.

Výkaz ziskov a strát a súvaha podľa SAS
Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí
zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných
štandardov.                                                                                    
Emitent môže vypísať iba významné položky

Príloha č. 1 (P1Súvaha-aktíva)

1 093 706,43 EUR

Časť 1.- Identifikácia emitenta

31410031

Informačná povinnosť za obdobie: I. polrok 2010

Erika Hajková

www.hdm-kalna.sk

info@hdm-kalna.sk

Kalná nad Hronom

6355408

emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

Základné imanie (v Sk):

Dátum zverejnenia

Časť 3.  § 36 ods. 1 písm. b) zákona o burze

Zakladateľ:
Hydromeliorácie a.s. 31410031

Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov dennej 
tlače, alebo názov všeobecne uznávaného informačného 
systému, v ktorej bolo predbežné vyhlásenie zverejnené

Hospodárske noviny, www.hdm-kalna.sk

1.4.1992

30.4.2010

Súvaha-pasíva

Predbežné vyhlásenie počas prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia sa zverejní od 12.3. do 17.5. a súčasne predloží NBS 

Časť 2.   § 36 ods. 1 písm.a) zákona o burze

Predbežné vyhlásenie počas druhých šiestich mesiacov účtovného obdobia sa zverejní od 10.9. do 16.11. a súčasne predloží NBS
Tieto dátumy platia, ak kalendárny rok a účtovné obdobie je identické.

Realizácia investičnej výstavby, pozemného a priemyselného staviteľstva, realizácia vodného staviteľstva, vrátane údržby a montáže 
technologickým zariadení, výroba stavebných zámočníckych výrobkov spotrebného charakteru, vykonávanie opráv stavebných strojov, 
dopravných a mechanizačných prostriedkov, výroba a predaj betónovej zmesi a stavebných dielcov, prenájom a požičiavanie DHM a stavebných 
zariadení, obchodná činnosť so stavebným materiálom, cestná nákladná doprava, ubytovacie služby, inžinierska a technologická činnosť - 
poradenstvo.

Súvaha-aktíva

b) všeobecný opis finančnej 
situácie a výsledkov hospodárenia 
emitenta a ním ovládaných osôb v 
príslušnom období

Za I. Q. 2009 spoločnosť dosiahla stratu vo výške 28 932 EUR. Bolo to spôsobené stagnáciou stavebnej výroby v zimnom období, ktorá tvorí 
najväčšiu časť výnosov na celkových tržbách spoločnosti. Pokračovalo sa v obstarávaní hmotného majetku vo vlastnej réžii.  Naďalej spoločnosť 
využíva vlastné zdroje peňažných prostriedkov na krytie svojich záväzkov a v 1 štvrťroku 2010 čerpala spoločnosť prevádzkový úver od VÚB a.s. 
pobočka Levice, nakoľko zákazka SE- Mochovce Spevnené plochy bude finančne uhradená až po odovzdaní zákazky.

Príloha č. 3 (P3Výkaz ziskov a strát)


