
regulovaná informácia

Informačná povinnosť za rok: 1.10.2007-30.9.2008 IČO:

Účtovné obdobie: od: 1.10.2007 do: 30.9.2008

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:

Zakladateľ:

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

15.08.2008

o 24.00 hod.

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

Základné imanie (v Sk):

Dátum zverejnenia

1.4.1992 9 641 tis. Sk

Časť 1.- Identifikácia emitenta

00605921

Informačná povinnosť za obdobie: 

akciová spoločnosť

Ing. Monika Potočňaková

www.progres-ps.szm.sk

progres-ps@pobox.sk

PREŠOV

77340 09

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE

Oznámenie spôsobu zverejnenia 
predbežného vyhlásenia                 § 

47 ods. 4 zákona o burze

Hospodárske noviny 
4.8.2008

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o burze

v zmysle zákona o burze cenných papierov

PROGRES - Pozemné stavby, a. s.

Masarykova 16
080 01

7731830

II.polrok hosp.roka od 1.10.2007-30.9.2008



Predmet podnikania:

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 cenných papierov 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 hospodárskeho roku t.j. od 1.10.2007 do 30.9.2008 spoločnosť pokračuje nepretržite vo svojej činnnosti. 
Za obdobie od 1.10.2007-30.6.2008 spoločnosť dosiahla obrat 7510 tis.Sk. Hlavnou činnosťou je správcovstvo budov,ktoré predstavuje obrat 
2990 tis. Sk z celkového obratu. Ďalej spoločnosť vykonáva stavebné práce, opravy a rekonštrukcie rodinných domov a pod. Vo svojej činnosti 
dosiahla spoločnosť za 9 mesiacov zisk 283 tis. Sk. Počet pracovníkov je 10. Spoločnosť znížila oproti minulému roku objem stavebných prác 
vzhľadom na menšie  možnosti nášho regiónu a na nedostatok pracovníkov, ktorí odchádzajú do zahraničia za lepším ohodnotením. V priebehu 
obdobia spoločnosť nenadobudla žiadny nový majetok. Štruktúra dlhodobého finančného majetku predstavuje podiel v dcérskych 
spoločnostiach: 
1. PROGRES - BERGAMIN, spol a s r.o. 65 %                                                                                                                                      
2. Progres CAD Engineering, s.r.o.          38 %                                                                                                                                                                                                                

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, obchodná činnosť v rozsahu 
voľnej živnosti, prevádzkovanie parkoviska, sprostredkovanie obchodu a služieb, prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane 
elektornických zariadení na spracovanie údajov, prenájom motorových vozidiel, vedenie účtovníctva, činnosť účtovných poradcov, činnosť 
organizačných a ekonomických poradcov,                                                                                                                                                                                                                                   



alebo

nie

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

Finančná situácia:                                                                                                                                                                               
Z celkového obratu predstavujú geodetické práce, ktoré sme dosiahli prostredníctvom ovládanej osoby Progres CAD Engineering, sr.o. sumu 
1435 tis. Sk. 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 akciami 
spoločnosti je spojené právo akcionára na riadení spoločnosti, na podiel z jej zisku a z likvidačného zostatku pri zániku spoločnosti.Voči našej 
spoločnosti nebolo začaté konanie o konkurze aleo vyrovnaní. Akcová spoločnosť aj počas druhé polroka bude pokračovať v doterajších 
činnostiach. V zložení predstavenstva a dozornej rady v II. polroku hospodárskeho roka nedošlo k výmen členov a predsedu dozornej rady. 

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

UPOZORNENIE                                                                 
Výkaz ziskov a strát a súvaha podľa IAS/IFRS

Súvaha-aktíva

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

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

Súvaha-pasíva
Príloha č. 1 (P1Súvaha-aktíva)

Súvaha podľa IAS/IFRS Príloha č. 4 (P4Súvaha podľa IAS)

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

Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS

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. 7 (P7Výkaz ZaS podľa IAS)

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

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

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


