
regulovaná informácia

Informačná povinnosť za rok: 01.10.2014 - 30.09.2015 IČO:

Účtovné obdobie: od: 01.10.2014 do: 30.09.2015

Právna forma

Obchodné meno / názov:

Sídlo:
ulica, číslo
PSČ
Obec

Kontaktná osoba:

Tel.: smerové číslo 051 číslo:

Fax: smerové číslo 051 číslo:

E-mail:

WWW stránka

Dátum vzniku:

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE

v zmysle zákona o burze cenných papierov

PROGRES - Pozemné stavby, a.s.

Masarykova 16
080 01 

7731830

emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

2. polrok

PREŠOV

320 081,20 EUR

Ing. Monika Sekelská

www.progres-ps.szm.sk

progres-ps@szm.sk

7734009

Základné imanie (v EUR):1.4.1992

Časť 1.- Identifikácia emitenta

00605921

Informačná povinnosť za obdobie: 

akciová spoločnosť

Zakladateľ:
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Predmet podnikania:

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

Hospodárske noviny   
18.2.2015 

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o burze

15.08.2015

24:00 hod.

Dátum zverejnenia

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

projektovanie stavieb - pozemné stavby, inžinierska činnosť v stavebníctve, geodetické a kartografické činnosti (okrem overovania), výroba
stavebno - stolárska, zámočníctvo, vykonávanie bytových a občianskych stavieb, vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenosti
sídliskových celkov), obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, prevádzkovanie parkoviska, sprostredkovanie obchodu a služieb, prenájom
kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov, prenájom motorových vozidiel, vedenie účtovníctva,
činnosť účtovných poradcov, činnosť organizačných a ekonomických poradcov, zabezpečenie služieb potrebných na prevádzku objektov,
zariadení a budov, prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, upratovacie
práce, podnikateľské poradenstvo, skladové hospodárstvo (okrem verejného skladu), prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení
slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, osobná cestná doprava cestnými osobnými vozidlami do 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby,
nákladná cestná doprava cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla.

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

www.progres-ps.szm.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 druhom polroku účtovného obdobia od 01.10.2014 do 30.09.2015 spoločnosť pokračuje nepretržite vo svojej činnnosti. Za obdobie od
01.10.2014 do 30.06.2014 spoločnosť dosiahla tržby vo výške 264 824 EUR. Hlavnou činnosťou je správcovstvo budov. Stavebná činnosť je
obmedzená vzhľadom na nedostatok zákaziek v našom regione v tomto období. Preto pracovné sily využívame na obnovu a opravy
prenajímaných priestorov. Realizovanými úspornými opatreniami sa spoločnosti v uvedenom období podarilo dosiahnuť zisk. V súčasnosti v
spoločnosti pracujú 3 zamestnanci. V priebehu uvedeného obdobia spoločnosť nenadobudla žiadny nový majetok. Štruktúra dlhodobého
finančného majetku predstavuje podiel v dcérskej spoločnosti: 
1. PROGRES - BERGAMIN, spol. s r.o.  65 %,
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Časť 3.  § 36 ods. 1 písm. b) zákona o burze

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

Finančná situácia:

V zmysle zákona o účtovníctve nemáme povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku. Finančná situácia je dobrá aj vzhľadom na
likviditu. Nemáme vysoký nárast záväzkov a nemáme žiadne súdne spory, ktoré by presahovali hodnotu 5 % ZI. S vlastníctvom akcií spoločnosti
je spojené právo akcionára na riadení spoločnosti, podiel na jej zisku a podiel z likvidačného zostatku pri zániku spoločnosti. Voči našej
spoločnosti nebolo začaté konanie o konkurze alebo reštrukturalizácií. Akciová spoločnosť aj počas tohto polroka bude pokračovať v doterajších
činnostiach. Počas 2. polroka účtovného obdobia nedošlo k zmenám v zložení predstavenstva a dozornej rady. 

                                                                                                                     Ing. Peter Šechný
                                                                                                               predseda predstavenstva
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