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Informačná povinnosť za rok: 2011 IČO:

Účtovné obdobie: od: 1.1.2011 do: 31.3.2011

Právna forma

Obchodné meno / názov:

Sídlo:
ulica, číslo
PSČ
Obec

Kontaktná osoba:

Tel.: smerové číslo 032 číslo:

Fax: smerové číslo 032 číslo:

E-mail:

WWW stránka

Dátum vzniku:

RNDr. Ing. Pavel Mikuláš

www.keramoprojekt.sk

pmikulas@kmp.sk

Zakladateľ:

1.5.1992

Časť 1.- Identifikácia emitenta

31411959

Informačná povinnosť za obdobie: 

akciová spoločnosť

I.polrok 2011

Trenčín

1 628 858

6523182

Základné imanie (v EUR):

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE

v zmysle zákona o burze cenných papierov

Keramoprojekt Trenčín a.s.

Dolný Šianec 1
91148

6520079

emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

Keramoprojekt Trenčín, a.s.

http://www.keramoprojekt.sk/�
mailto:pmikulas@kmp.sk�


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 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 1.1.2011 do 31.3.2011 Keramoprojekt Trenčín a.s. neuskutočnil žiadne obchody, ktoré by mali závažný dopad na finančnú 
situáciu spoločnosti.  Keramoprojekt a.s. nadobudol dňa 28.2.2011 9 574 vlastných akcií, čím dosiahol viac ako 10 %-ný  podiel na základnom 
imaní a.s.  K 31.3.2011 neboli v a.s. žiadne zmeny v predstavenstve spoločnosti, dozornej rade, ani vo výkonnom vedení spoločnosti, ktoré by 
negatívne ovplyvnili plán spoločnosti na rok 2011.

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

prenájom nebytových priestorov, prevádzkovanie parkoviska, reklamné činnosti a ich sprostredkovanie, projektová činnosť v investičnej 
výstavbe, inžiniersko-investorské služby a činnosti v investičnej výstavbe, stavebníctvo, poskytovanie software, dodávky a poradenstvo k 
programom na spracovanie dát, podnikateľské poradenstvo v oblasti investičnej výstavby a projektovania, sprostredkovanie obchodu, 
reprografické práce, prenájom vecí, zariadení a motorových vozidiel, sekretárske služby a preklady, realitná agentúra, ubytovacie zariadenie, 
cestná nákladná doprava.

Dátum zverejnenia

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

www.keramoprojekt.sk

6.5.2011

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

v sídle emitenta, na 
internetovej stránke 
emitenta, denná tlač 
Hospodárske noviny

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o burze
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alebo

nie

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

Keramoprojekt Trenčín a.s. dosiahol k 31.3.2011 stratu -27 314,42 EUR. V minulom roku za rovnaké obdobie dosiahol Keramoprojekt Trenčín 
a.s. zisk 4 007 EUR. Nižšie výnosy o 9 338 EUR za prenájom kancelárskych priestorov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku  sú 
spôsobené menším počtom prenajatých plôch ako v minulom roku. Taktiež boli nižšie výnosy za plotrovacie služby o 7 905 EUR, za 
parkovacie služby  o 2 034 EUR a nižšie ostatné tržby o 3 064 EUR. Za I štvrťrok 2011 však boli aj nižšie náklady oproti rovnakému obdobiu 
minulého roku o 20 141 EUR. Keramoprojekt Trenčín a.s. je finančne stabilná spoločnosť, ktorá pracuje na udržaní sa na trhu v prenájme 
nebytových priestorov, i v hľadaní nových možností prenájmu kancelárskych priestorov po prestavbe na centrá relaxu, pohybu a zdravia. 
Veríme, že prekonáme finančne stratové prvé tri mesiace roku 2011 a ku koncu roku dosiahneme zisk. Keramoprojekt Trenčín a.s. nemá 
problémy s tokom hotovosti, nečerpal žiadne bankové úvery a nebol vystavený žiadnym rizikám súvisiacim s jeho likviditou.

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 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

Príloha č. 4 (P4Súvaha podľa IAS)

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

Výkaz ziskov a strát a súvaha priebežnej účtovnej závierky podľa SAS

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)

Súvaha podľa IAS/IFRS
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