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Predmetom činnosti akciovej spoločnosti je:
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov
- automatizované spracovanie dát
- veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
- sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb
- upratovacie služby
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
v týchto zariadeniach
- správa nehnuteľnosti na základe honoráru alebo kontraktu
- finančný leasing
- miesto uloženia písomností nearchívnej povahy
- píliarska výroba a porez drevnej hmoty
- prenájom hnuteľných vecí
PRO POPULO a.s., Poprad vznikla transformáciou investičného fondu PRO POPULO a.s.
Poprad, rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti zo dňa
14.12.1999 a bola zapísaná do obchodného registra Okresného súdu v Prešove dňa 05.01.2000
v Oddieli: Sa, Vložka číslo:30/P
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Spoločnosť vznikla dňom zápisu do obchodného registra Okresného súdu Prešov
dňa 05.01.2000 a má pridelené IČO : 170 84 725.

Základné imanie spoločnosti je 3.407.820 EUR a je rozdelené na 100 160 ks
akcií na doručiteľa, kde menovitá hodnota jednej akcie je 34,00 EUR a 7 ks listinných akcií na
meno, menovitá hodnota jednej akcie na meno je 340,00 EUR.
S obidvoma druhmi akcií je spojené hlasovacie právo akcionára na valnom
zhromaždení spoločnosti v plnom rozsahu.
O znížení základného imania spoločnosti rozhodlo riadne valné zhromaždenie akcionárov dňa
15.05.2009 a to vzatím z obehu 24 270 ks. akcií na doručiteľa z majetku spoločnosti. Po zápise
zníženého základného imania do obchodného registra Okresného súdu v Prešove dňa
03.06.2009 následne bolo vykonané CDCP v Bratislave stiahnutie 24.270 ks. akcií
z majetkového účtu CP spoločnosti a to dňa 11.09.2009. Po uvedenej operácii spoločnosť už
nevlastní žiadne svoje vlastné akcie.
Uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti sú v zmysle platných stanov spoločnosti platné,
keď ich schvália v samostatnom hlasovaní akcionári vlastniaci akcie na meno a súčasne
akcionári vlastniaci akcie na doručiteľa.
Spoločnosť je finančne stabilizovaná a všetky prevádzkové a investičné akcie v roku 2009
hradila z vlastných zdrojov.
Spoločnosť v roku 2009 nevydala dlhopisy ani prevoditeľné dlhopisy, spoločnosť nečerpala
úvery ani pôžičky od iných subjektov.
Spoločnosť podnikala v súlade s predmetom podnikania a na jej činnosť podstatne vplýval
pokles dopytu po jej produktoch a zároveň neustály pokles cien ponúkaných produktov.
V zmysle novely č. 688/2006 zákona č. 431/2002 o účtovníctve § 17a, spoločnosti nevyplýva
povinnosť vykazovať údaje z individuálnych účtovných závierok podľa štandardov IFRS.
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Spoločnosť v roku 2009 realizovala svoju podnikateľskú činnosť v týchto oblastiach:
-

v oblasti píliarskej výroby a obchodovaní s drevnou hmotou
v oblasti poskytovania reštauračných a ubytovacích služieb
v oblasti prenájmu hnuteľných a nehnuteľných vecí
v oblasti kapitálového trhu a finančných operácií

Rok 2009 z hľadiska dosiahnutých tržieb bol výrazne ovplyvnený poklesom dopytu po
produktoch a službách spoločnosti a súčasne výrazným poklesom cien jej produktov. Pokles
ekonomiky sa prejavil vo všetkých ukazovateľoch a to v objemových jednotkách to
predstavovalo zníženie výroby o 18%, pri poklese tržieb za vlastné výrobky a služby o 28%.
Spoločnosť v zmysle zámerov a uznesení z valného zhromaždenia realizovala podnikateľskú
činnosť v rozsahu predmetu podnikania a všetky aktivity financovala z vlastných zdrojov.
Investičné aktivity v roku 2009 boli minimálne s orientáciou hlavne do obnovy a doplnenia
niektorých strojných zariadení a dopravných prostriedkov v celkovej výške 115.392 EUR.
Spoločnosť bez problémov zvládla všetky úlohy súvisiace s prechodom na EURO menu.
Spoločnosť v roku 2009 dosiahla celkové výnosy vo výške 3.617.438 EUR a zisk 11.977 EUR.
Spoločnosť splnila svoju strategickú úlohu a to prevádzkovať svoju činnosť so ziskom.
Výrazne k tomu prispeli aj prijaté opatrenia na znižovanie nákladovosti a len v mzdových
nákladoch spoločnosť oproti predchádzajúcemu obdobiu ušetrila takmer 140.077 EUR pri
celkovom znížení cca 10 pracovníkov. Spoločnosť si uchovala pozíciu významného výrobcu
v regióne a taktiež trhy, na ktorých umiestňuje svoju produkciu aj keď s výrazne nižšou
efektívnosťou. Miera rentability k tržbám dosiahla úroveň 0,33% čo je doteraz jej najnižšia
úroveň od roku 2003. Spoločnosť pre utlmenie negatívnych trhových dopadov už v predstihu
prijala veľmi prísne úsporné opatrenia a to hlavne v oblasti cien nakupovaných materiálov
a služieb.
Čistý zisk po zdanení dosiahol výšku 10.687 EUR.. Spoločnosť zamestnávala
v priemere 74 stálych zamestnancov, produktivita práce na jedného zamestnanca bola 48.885
EUR pri priemernej mesačnej mzde 577 EUR čo bol pokles oproti predchádzajúcemu
obdobiu cca o 8% a to hlavne z dôvodu zníženia výroby a platieb viazaných na výkony.
Spoločnosť napriek zníženým tržbám z výroby dokázala udržať ziskovosť a to najmä vďaka
výnosom z finančnej činnosti, ktoré dosiahli celkovú výšku 26.937 EUR a príjmom
z prenájmu majetku vo výške 61.636 EUR.. Na celkových výsledkoch spoločnosti sa
podieľali všetky jej prevádzkové zložky v rámci organizačnej štruktúry spoločnosti.
Spoločnosť všetky výrobné, obchodné a rozvojové aktivity v roku 2009 financovala
z vlastných zdrojov. Spoločnosť v roku 2009 nevydala žiadne dlhopisy ani prevoditeľné
dlhopisy a nečerpala žiadne úvery či pôžičky ani iné formy finančnej výpomoci.
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Položka v EURO mene
Neobežný majetok
Pozemky
Budovy,haly a stavby
Stroje, prístroje a zariadenia
Poskytnuté preddavky na DHM
Nedokončené investície
Finančné investície
Obežný majetok
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok
- z toho : peniaze v pokladni
bankové účty
Ostatné aktíva
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
Ostatné položky aktív
AKTÍVA SPOLU

Rok 2008
Rok 2009
1 547 478
1 479 350
143 266
143 266
1 121 705
1 036 883
226 353
243 047
0
0
0
0
56 154
56 154
2 694 626
2 649 670
215 467
138 552
313 333
446 951
2 165 826
2 064 167
4 014
7 026
2 161 812
2 057 141
1 978
2 418
1 978
2 418
0
0
0
0
4 244 082
4 131 438
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SÚVAHA
(AKTÍVA)
Položka v EURO

Rok 2008

Rok 2009

Neobežný majetok
Obežný majetok
Ostatné aktíva

1 547 480 €
2 694 626 €
1 978 €

1 479 352 €
2 649 670 €
2 418 €

Aktíva spolu

4 244 084 €

4 131 440 €

Rok 2009

Neobežný majetok
Obežný majetok
Ostatné aktíva

2 418 €

2 649 670 €

1 479 352 €
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Položka v EURO mene
Vlastné zdroje
Zakladné ímanie
Zmena zakladného ímania
Fondy zo zisku
z toho: zákonný rezervný fond
štatutárne a ostatné fondy
Neuhradená strata min. období
Hostpodársky výsledok
Cudzie zdroje
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Ostatné pasíva
PASIVA SPOLU

Rok 2008
Rok 2009
3 730 259
3 639 246
4 132 643
3 407 820
-805 616
0
213 910
230 672
86 914
106 714
124 996
123 958
-165 970
-9 933
355 292
10 687
513 825
492 194
57 665
25 207
11 741
11 357
444 419
455 630
0
0
4 244 084
4 131 440
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SÚVAHA
(PASÍVA)
Položka v EURO
Vlastné imanie
Cudzie zdroje
Ostatné pasíva

Pasíva spolu

Rok 2008

Rok 2009

3 730 259 €
513 825 €
-€

3 639 246 €
492 194 €
-€

4 244 084 €

4 131 440 €

Rok 2009
Vlastné imanie

3 639 246 €
Cudzie zdroje

Ostatné pasíva

-€
492 194 €
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Položka v EURO mene
Tržby za predaj tovaru
Výroba
Tržby z predaja zásob a HIM
Iné prevádzkové výnosy
Prevádzkové výnosy
Náklady vynaložené na predaný tovar
Spotreba materiálu
Služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Odpisy NaHIM
Zostatková cena predaného HIM
Iné prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady
PREVÁDZKOVÝ HOSP. VÝSLEDOK
Finančné výnosy
Finančné náklady
HOSP. VÝSLEDOK Z FIN. OPERÁCIÍ
Daň z príjmov za bežnú činnosť
HOSP. ZA BEŽNÚ ČINNOSŤ
HOSPOD.VÝSLEDOK ZA ÚČT.OBDOBIE

Rok 2008
45 120
4 940 031
37 946
2 231
5 025 328
28 937
3 152 715
212 799
991 732
11 077
192 786
46 115
97
4 636 258
389 070
76 037
29 370
46 667
80 454
355 283
355 283

Rok 2009
53 002
3 479 938
54 307
3 265
3 590 512
49 432
2 262 688
237 627
815 832
11 370
181 520
38 183
98
3 596 750
-6 238
26 926
8 711
18 215
1 290
10 687
10 687
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Výnosy EURO mene
Tržby za poskytované vlastné služby
Tržby z predaja tovaru
Výnosy z finančného majetku
Ostatné výnosy
Výnosy spolu

Rok 2009
3 479 938 €
53 002 €
26 926 €
57 572 €
3 617 438 €

Rok 2009

Výnosy z finančného
majetku
1%

Ostatné výnosy
2%

Tržby z predaja
tovaru
1%

Tržby za výro bky a
poskytované vlastné
služby
97%
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Zisk spoločnosti za rok 2009 po odvode dane z príjmu určený na rozdelenie predstavuje
hodnotu 10.686,93 EUR a jeho rozdelenie je nasledovné.

Čistý zisk spoločnosti za rok 2009
Prídel do rezervného fondu spoločnosti
Tantiémy pre orgány spoločnosti
Štatutárny fond predstavenstva
Prídel do sociálneho fondu
Celkom rozdelený zisk za rok 2009

10 686,93 €
535,00 €
5 000,00 €
2 651,93 €
2 500,00 €
10 686,93 €

Po schválení rozdelenia zisku valným zhromaždením akcionárov sa rozdelenie zisku zaúčtuje
v účtovníctve spoločnosti a spoločnosť spracuje účtovné výkazy
schválené valným
zhromaždením akcionárov za rok 2009.
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Tvorba finančného plánu spoločnosti na rok 2010 vychádza z výsledkov hospodárenia
spoločnosti za rok 20009 a predpokladov vývoja situácie na trhu s drevnou hmotou a v oblasti
turizmu pre rok 2010. Strategickým zámerom predstavenstva spoločnosti je aj v roku 2010
riadiť spoločnosť tak, aby vykazovala pozitívny hospodársky výsledok a zvýšený dôraz klásť
na finančnú disciplínu a tým aj úhradu faktúr za dodaný tovar a služby od odberateľov.
V roku 2010 očakávame zhoršenie platobnej disciplíny a vstup na trh rizikového kapitálu čo
môže viesť k stratám z titulu neuhradenia faktúr. Ďalším zámerom je udržanie výroby na
kapacitnej úrovni 1,8 smenej výroby a využitia ubytovacích a stravovacích kapacít minimálne
na úrovni predchádzajúceho roka. Na základe uvedených predpokladov spoločnosť predkladá
na rok 2010 tento finančný a strategický plán v ktorom chce aj v roku 2010 zachovať všetky
svoje podnikateľské segmenty.
Tvorba rozpočtu na rok 2010 zahrňuje:
a.) Náklady a výnosy zo správy a prenájmov:
-

investičného domu na Nám.sv.Egídia 78, Poprad
prenájom bytov vo vlastníctve spoločnosti
finančného majetku (akcií a peňažných prostriedkov)

b.) Z prevádzky a nájmu zariadení penziónu APROPO v Spišskej Sobote
c.) Z píliarskej a drevárskej výroby v prevádzke píla Levoča v Levoči
Za daných predpokladov sú prevádzkové výnosy projektované na rok 2010 tak, aby jednak
zohľadňovali cenové podmienky na trhu v danom segmente a zároveň pokryli všetky
projektované náklady na podnikateľskú činnosť realizovanú s predpokladaným ziskom
projektovaným na rok 2010 vo výške 20.000 EUR.
Spoločnosť v roku 2010 plánuje:
- Celkové výnosy spoločnosti v roku 2010:
- z toho riaditeľstvo spoločnosti
145.000,- EUR
- penzión APROPO
87.000,- EUR
- drevovýroba v prevádzke Levoča
3.463.000,- EUR
Projektovaný hospodársky výsledok spoločnosti

3.695..000,-- EUR

20.000,- EUR

Kritérium tvorby zisku je hlavným kritériom pre hodnotenie pracovníkov spoločnosti vo väzbe
na priznanie ich prémií v roku 2010 ako aj celkového hodnotenia riadenia spoločnosti.
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Bilancia nákladov a výnosov
v tis. EUR.
Číslo položky

Rok 2009 - skutočnosť

Rok 2010 zámer

Index 10/09

NÁKLADY
501 Spotreba materiálu

2 100,72 €

2 210,00 €

502 Spotreba energie

161,97 €

135,00 €

0,83

504 Spotreba tovaru

49,43 €

40,00 €

0,81
0,60

511 Opravy a udržiavanie
518 Dopravné náklady
518 Ostatné služby
540 Ostatné prev. náklady

1,05

82,97 €

50,00 €

113,66 €

120,00 €

1,06

40,98 €

35,00 €

0,85

38,30 €

35,00 €

0,91

521 Mzdové náklady

585,32 €

594,00 €

1,01

524 Odvody do fondov

200,05 €

198,00 €

0,99

30,47 €

30,00 €

0,98

532 Daň z nehnuteľnosti

7,77 €

7,87 €

1,01

538 Ostatné dane a poplatky

3,60 €

3,00 €

0,83
0,99

527 Zákonné sociálne náklady

551 Odpisy HIM a NHIM

181,52 €

180,00 €

561 Predanné cenné papiere a vklady

0,00 €

0,00 €

568 Ostatné finančné náklady

8,70 €

10,00 €

1,15

591 Daň z príjmu z bež.činnosti-splatná

1,29 €

17,13 €

13,28

SPOLU PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

3 596,76 €

3 637,87 €

1,01

9,99 €

27,13 €

2,72

SPOLU FINANČNÉ NÁKLADY
SPOLU OSTATNÉ NÁKLADY

NÁKLADY
VÝNOSY
601-2 Tržby z predaja výr. a sl.

10,00 €

10,00 €

1,00

3 606,75 €

3 675,00 €

1,02

3 479,94 €

3 570,00 €

1,03

604 Tržby za tovar

53,00 €

45,00 €

0,85

648 Ostatné prevádzkové výnosy

57,58 €

59,00 €

1,02

5,72 €

1,00 €

0,17

21,20 €

20,00 €

0,94

0,00 €

0,00 €

661 Výnosy z finančných investícií
662 Výnosové úroky
663 Kurzové zisky
66. Ostatné výnosy
SPOLU PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY

VÝNOSY

Hospodársky zisk spoločnosti

0,00 €

0,00 €

3 617,44 €

3 695,00 €

1,02

3 617,44 €

3 695,00 €

1,02

10,69 €

20,00 €

1,87
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Dozorná rada spoločnosti PRO POPULO PP a.s. v zmysle jej stanov a príslušných
ustanovení Obch. Zákonníka preskúmala činnosť predstavenstva akciovej spoločnosti, riadnu
účtovnú závierku za rok 2009, štruktúru majetku spoločnosti a na základe získaných
poznatkov predkladá valnému zhromaždeniu tieto závery a odporúčania:
1. Majetok a. s. nie je zaťažený záložným právom a spoločnosť ho využíva aktívne
v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
2. Dozorná rada nezistila závažné porušenia stanov ani právnych predpisov v činnosti
spoločnosti v jej hospodárskej a finančnej činnosti , vo vedení účtovníctva, evidencii
dokladov, bankových a majetkových účtov ako aj v správe stavu majetku spoločnosti.
3. Predseda DR sa zúčastňoval pravidelne zasadaní predstavenstva spoločnosti.
4. Dozorná rada preskúmala riadnu účtovnú závierku spoločnosti a návrh na rozdelenie
zisku za rok 2009 tak ako ho predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu.
5. Dozorná rada preskúmala plnenie prijatých uznesení na riadnom valnom
zhromaždení spoločnosti za rok 2008 a konštatuje, že všetky prijaté uznesenia boli
splnené tak ako je to aj hodnotené v tejto správe
6. Dozorná rada vykonala odborný dohľad nad prevodom majetku vykazovaného
v slovenských korunách na EURO menu a konštatuje, že spoločnosť dodržala pri
uvedenej konverzii všetky zákonné postupy

Dozorná rada sa oboznámila s audítorskou správou a konštatuje, že záverečný výrok audítora
Ing. Alena Zborovská dekrét SKAU č. 414 je bez výhrad.
Dozorná rada doporučuje akcionárom spoločnosti PRO POPULO PP a.s. schváliť riadnu
účtovnú závierku za rok 2009 a rozdelenie zisku za rok 2009 tak ako je uvedené vo výročnej
správe spoločnosti za rok 2009 .
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Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti PRO POPULO PP a. s.
ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2009, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci
k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších
vysvetľujúcich poznámok.
Zodpovednosť vedenia spoločnosti za účtovnú závierku.

Vedenie spoločnosti je zodpovedné za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej
závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov. Táto
zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných
pre prípravu a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné
nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatnenie vhodných účtovných
zásad a účtovných metód ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných
okolností.
Zodpovednosť auditora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu.
Audit som uskutočnila v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Podľa týchto
štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som
získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie auditorských dôkazov o sumách
a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia auditora,
vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku
podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika auditor berie do úvahy interné kontroly
relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby
mohol navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom
vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje
zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti
účtovných odhadov uskutočnených manažmentom, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej
závierky ako celku.
Som presvedčená, že auditorské dôkazy, ktoré som získala poskytujú dostatočné a vhodné
východisko pre môj názor.
Názor

Podľa môjho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú
situáciu spoločnosti PRO POPULO PP a.s. k 31. decembru 2009, na výsledky jej
hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom
o účtovníctve.
Ing. Alena Zborovská, Audítor
Dekrét SKAU č. 414

PRO POPULO PP a.s.

Výročná správa 2009

Rok 2009 bol jedným z najťažších období v činnosti spoločnosti. Zníženie dopytu zasiahlo
takmer všetky jej segmenty, ktoré ponúka v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Bol to rok,
v ktorom sa testovala schopnosť výkonného managmentu spoločnosti operatívne reagovať na
situáciu na trhu, ktorá sa menila v krátkych cykloch a aj strategickí odberatelia produktov
prechádzali na tzv. krízový managment riadenia, ktorý spočíval v operatívnom dojednávaní
podmienok predaja produkcie a to ako do množstva tak aj do predajných cien. Spoločnosť
v dôsledku tohto vývoja operatívne prijímala opatrenia hlavne na znižovanie svojich nákladov
a zvyšovanie efektívnosti výroby. Pozastavila niektoré projekty, ktoré nemali výrazný
a okamžitý vplyv na ekonomiku pre zachovanie jej konkurencieschopnosti a zaviedla režim
operatívneho riadenia a rozhodovania hlavne v oblasti zmluvných vzťahov. Náhle
a nepredvídané zmeny podmienok pri uzatváraní zmluvných vzťahov sa prejavili v tom, že
tieto sa uzatvárali na krátke obdobia dekádne resp. mesačné objednávky. Úmerne situácii na
trhu sa výrazne zvýšilo aj riziko v oblasti finančnej disciplíny a nastal tlak na predlžovanie
dôb splatnosti faktúr. Všetky tieto okolnosti aktivizovali výkonných managerov spoločnosti
k prijímaniu úsporných opatrení. Strategickou úlohou v roku 2009 sa stalo udržanie svojej
pozície na trhu, s kladným výsledkom hospodárenia čo je aj strategická úloha pre rok 2010.
Napriek perspektívnym zámerom hlavne v oblasti zhodnocovania ďalších komponentov
výroby a to drevných pilín a odrezkov, formou výroby nových alternatívnych energetických
zdrojov vo forme biomasy (brikety, pelety...) je realizácia týchto zámerov veľmi zložitá
a finančne náročná a preto aj z tohto dôvodu spoločnosť veľmi zodpovedne vyhodnocuje
všetky investičné zámery a až po precíznom zdokumentovaní všetkých faktorov pristupuje
k realizácii svojich zámerov. Rozhodovanie ovplyvňujú taktiež zložité a nejednoznačné
podmienky pri získavaní zdrojov z eurofondov a preferenčné prvky uplatňované v tejto oblasti
narušujú podmienky spravodlivej súťaže a zároveň deformujú situáciu na trhu, pretože pri
posudzovaní projektov nerozhoduje vždy len kvalita projektu ale aj iné nedefinované kritériá.
Rok 2010 bude zrejme prelomovým v podnikaní spoločnosti. Hlavnou strategickou úlohou
bude udržanie výkonnosti spoločnosti a súčasne dosiahnuť také ekonomické výsledky, aby
spoločnosť hospodárila na úrovni ukazovateľov stanovených vo finančnom pláne platnom pre
rok 2010. Ďalším dôležitým faktorom bude udržanie finančnej disciplíny na takej úrovni, aby
spoločnosť bola schopná financovať svoje prevádzkové aj rozvojové aktivity z vlastných
zdrojov pretože nízka miera dosahovanej rentability jej neumožňuje využívať cudzie zdroje.
V Poprade dňa 22.apríla 2010
Správa prednesená valnému zhromaždeniu akcionárov spoločnosti PRO POPULO PP a.s.

