
regulovaná informácia

Informačná povinnosť za rok: 2011 IČO:

Účtovné obdobie: od: 01.01.2011 do: 30.9.2011

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:

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE

v zmysle zákona o burze cenných papierov

Hydromeliorácie a.s.

ul. SNP 3
93532

6355400

emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

II.polrok 2011

Kalná nad Hronon

1 093 706,44

6355408

Základné imanie (v EUR):1.4.1992

Časť 1.- Identifikácia emitenta

31410031

Informačná povinnosť za obdobie: 

akciová spoločnosť

Erika Hajková

www.hdm-kalan.sk

info@hdm-kalna.sk

Zakladateľ: Hydromeliorácie a.s. 31410031



Predmet podnikania:

Oznámenie spôsobu zverejnenia 
predbežného vyhlásenia                 
§ 47 ods. 4 zákona o burze oznámenie do novín + 

www stránka

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o burze

10.11.2011

10.11.2011

Dátum zverejnenia

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

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.

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

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

Ustanovenie § 36 zákona o burze ukladá emitentovi akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu povinnosť zverejniť počas prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia prvé 
predbežné vyhlásenie svojho riadiaceho orgánu a predbežné vyhlásenie svojho riadiaceho orgánu počas druhých šiestich mesiacov účtovného obdobia. Toto predbežné vyhlásenie 
emitent vydá najskôr po uplynutí lehoty desiatich týždňov od začiatku príslušného šesťmesačného obdobia a najneskôr v lehote šiestich týždňov pred skončením 
príslušného šesťmesačného obdobia.

V období od 1.7.2011-30.9.2011 spoločnosť ukončila a úspešne odovzdala stavby ako je  prestavbe školy v Dudinciach. Pokračovala sa
na stavebe Ďažďová kanalizácia v Kalnej nad Hronom pre Obecný úrad. Ďalšou väčšou zákazkou  ktorá sa ukončila bola Zmena 
technológie ustajň. priestorov na farme dojníc Selec pre Poľnohospodárske družstvo v Žemberovciach. V súčastnsoti sa pracuje na 
stavebe Skládka Sikenica II.etapa. Pokračuje sa v dokončovalí iných malých stavebných akcii. Stále sa uchádzame v iných súťažiach 
na získanie zákazok. 



alebo

Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka 
okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o 
účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a 
tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá 
nespĺňa podmienky podľa  § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, 
zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných 
účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.                                     
Emitent môže vypísať iba významné položky

Príloha č. 5 (P5Výkaz ZaS podľa IAS)Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS

Súvaha podľa IAS/IFRS

Výkaz ziskov a strát a súvaha priebežnej účtovnej závierky podľa SAS

Príloha č.2 (P2Súvaha-pasíva)
Príloha č. 3 (P3Výkaz ziskov a strát)

Príloha č. 4 (P4Súvaha podľa IAS)

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva

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

Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí
zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných
štandardov.                                                                                    
Emitent môže vypísať iba významné položky

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva
Príloha č. 1 (P1Súvaha-aktíva)

Výkaz ziskov  a strát priebežnej účtovnej závierky

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

Za III.Q.2011 spoločnosť dosiahla zisk vo výške 2 910 Eur a dokázala vykryť stratu za I. Q. 2011. Vo výške 80% celkových výnosov 
tvorili tržby za stavebné práce. Pokračovalo sa aj v obstarávaní hmotného majetku vo vlastnej réžii. Spoločnosť nebola vystavená 
žiadnym rizikám súvisiacim s jej likviditou, s tokom hotovosti a nemusela čerpať žiadne bankové ani iné úvery.

UPOZORNENIE                                                                 
Výkaz ziskov a strát a súvaha podľa IAS/IFRS



nie

Poznámky: ( v prípade, že túto formu predbežného vyhlásenia budete aj zverejnovať, túto poznámku zmažte)

Prosíme emitentov ak predbežné vyhlásenie budú posielať na diskete, aby ju nahrali na disketu minimálne dvakrát. Po technickej stránke je lepšie zasielať správy na CD nosiči.

Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS Príloha č. 7 (P7Výkaz ZaS podľa IAS)

Súvaha podľa IAS/IFRS Príloha č. 6 (P6Súvaha podľa IAS)

Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku  (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)

Forma tu uvedeného vypracovania predbežného vyhlásenia je pre emitenta dobrovoľná a predbežné vyhlásenie môže vypracovať aj inou formou, slúži iba ako pomoc pre spracovanie 
predbežného vyhlásenia. Predbežné vyhlásenia je vypracované podľa ustanovenia § 36 zákona č. 429/2002 Z.z.  o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
"zákon o burze"). Emitent pred vypracovaním predbežného vyhlásenia by si mal pozorne preštudovať príslušné ustanovenia zákona o burze (§ 34 a nasl.) a iných súvisiacich zákonov.

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát a súvaha podľa IAS/IFRS 
Emitent môže vypísať iba významné položky

V sprievodnom liste k elektronickému nosiču emitent uvedie, že sa jedná o predbežné vyhlásenie a uvedie za ktoré obdobie. List musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom v súlade 
s výpisom z obchodného registra. Ďalej emitent uvedie v sprievodnom liste aj IČO spoločnosti, kontaktnú osobu a číslo telefónu na túto sobu. Tieto údaje sú užitočné v prípade 
poškodeného, alebo zlé čitateľného elektronického nosiča.
Príloha č. 12 (P12Dalsieudaje): Všetky údaje, ktoré emitent nemohol uviesť v základnej tabuľke k informačnej povinnosti z dôvodu, že príslušné údaje sa nezmestili do kolónky uvedie ich v prílohe č.
12 (P12Dalsieudaje) a súčasne emitent uvedie v príslušnej kolónke „Príloha č. 12“. Doporučujeme spracovať prílohu č. 12, čo najprehľadnejším spôsobom tak, že údaje vždy uviesť s príslušným
názvom z tabuľky. Príloha č. 12 môže tvoriť ďalší súbor, alebo list.

Informujeme emitentov, že ak v základnej tabuľke Predbežné vyhlásenie vyplnia údaje: IČO, Obchodné meno/názov, Sídlo(ulica, číslo, PSČ, Obec), smerové číslo telefónu, telefónne číslo, číslo faxu, e-
mail tak, tieto údaje nemusí vyplňovať v ďalších formulároch. Automaticky sa mu prepíšu do príslušných buniek v ďalších formulároch.


