Regulovaná informácia

Keramoprojekt Trenčín, a.s.

ROČNÁ SPRÁVA
emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
v zmysle zákona o burze cenných papierov
Časť 1.- Identifikácia emitenta
regulovaná informácia

Informačná povinnosť za rok:

2007

IČO:
od: 1.1.2007

Účtovné obdobie:

31411959
do: 31.12.2007

Právna forma

akciová spoločnosť

Obchodné meno / názov:

Keramoprojekt Trenčín a.s.

Sídlo:
ulica, číslo
PSČ
Obec

Dolný Šianec 1
911 48
Trenčín

Kontaktná osoba:

RND. Ing. Pavel Mikuláš

Tel.:

smerové číslo

032

číslo:

6523182

Fax:

smerové číslo

032

číslo:

6520079

E-mail:

pmikulas@kmp.sk

WWW stránka

www.keramoprojekt.sk

Dátum vzniku:

1.5.1992

Základné imanie (v Sk):

49062000

Zakladateľ:
na internetovej stránke
Oznámenie spôsobu zverejnenia
Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov
ročnej finančnej správy § 47 ods. 4 spoločnosti, oznámenie o dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného

Hospodárske noviny

č. obj.HN04532

Ročná správa

Regulovaná informácia

zákona o burze

Predmet podnikania:

Keramoprojekt Trenčín, a.s.

zverejnení správy bolo
informačného systému, v ktorej bola ročná finančná
publikované v
správa zverejnená
Hospodárskych novinách Dátum zverejnenia
dňa 23.4.2008
Čas zverejnenia
§ 47 ods. 8 zákona o burze

23.4.2008
14:00

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, stravovanie závodné a iné účelové, ubytovacie zariadenie, cestná nákladná doprava, prevádzkovanie parkoviska, prenájom
nebytových priestorov, reklamné činnosti a ich sprostredkovanie

Časť 2. Účtovná závierka
Účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy) , alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy)
Účtovná závierka podľa SAS
Účtovná závierka-základné údaje
Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí Súvaha-aktíva
zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných Súvaha-pasíva
Výkaz ziskov a strát
štandardov.
Poznámky

podľa SAS
Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)
Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)
Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)
Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)
Príloha č. 5 (P5Poznámky)

CASH-FLOW-Priama metóda

Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)

CASH-FLOW-Nepriama metóda

Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

alebo
Účtovná závierka podľa IAS/IFRS
Účtovná závierka-základné údaje
UPOZORNENIE
Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka Súvaha podľa IAS/IFRS
okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)
Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS)
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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 Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS
účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.
V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne
zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.

Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS)

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS)

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS

Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS)

Poznámky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS)

Účtovná závierka bola overená audítorom ku dňu predloženia ročnej finančnej správy(áno/nie)

áno

V zmysle § 34 ods. 5 zákona o burze účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené audítorom.
Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:
INTERAUDIT INTERNATIONAL s.r.o., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava/ licencia: SKAU 234

Dátum auditu:

23.4.2008

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)
Konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS

nie

Súvaha podľa IAS/IFRS

Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS)

Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS
Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS
Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS
Poznámky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS)
Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS)
Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS)
Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS)

V zmysle § 34 ods. 3 zákona o burze ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ročná
finančná správa obsahuje aj ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v
ktorom bola založená materská spoločnosť.
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Časť 3. Výročná správa
Podľa § 34 ods. 2 písm. a) ročná finančná správa obsahuje výročnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve")
§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:
a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo
forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej
jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke,
Príloha P12

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa
Spoločnosť po skončení roku 2007 nezaznamenala žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na jej finančnú a majetkovú situáciu, a ktoré by mali negatívny vplyv na výšku
kurzu akcie.

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky
V roku 2008 očakáva a.s. stabilný vývoj hospodárenia, nárast tržieb o 3 000 tis. Sk a dosiahnutie hospodárskeho výsledku okolo 1 200 tis. Sk.

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Spoločnosť v roku 2007 nevynakladala žiadne finančné prostriedky do oblasti výskumu a vývoja.
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e) nadobúdaní vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22
zákona o účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)
Keramoprojekt Trenčín a.s. v roku 2007 nenadobudol vlastné akcie, dočasné listy, ani obchodné podiely podľa §22 zákona o účtovníctve.

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty
Spoločnosť vykázala v roku 2007 zisk po zdanení vo výške 904 199,74 Sk. Valné zhromaždenie konané dňa 21.7.2008 schválilo a rozdelilo hospodársky výsledok nasledovne:
Zákonný rezervný fond
90 419,97 Sk, t.j. 10%,
Sociálny fond 153 713,96 Sk, t.j. 17 %,
Tantiémy 600 000,00 Sk, t.j. 66 %,
Investície do hmotného a nehmotného
majetku
60 065,81 Sk, t.j. 7 %.

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí
Keramoprojekt Trenčín, a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.
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§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve
Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu ( zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných
papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie o:

a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú
zabezpečovacie deriváty
Spoločnosť nepoužíva zabezpečovacie deriváty pre zabezpečenie obchodov.

b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená
A.s. nie je vystavená úverovým rizikám, nakoľko žiadne úvery nečerpáme. Spoločnosť nemá problém s likviditou, sme schopní v určitom časovom období svoje platobné záväzky
voči dodávateľom, prípadne iným veriteľom splniť. Peňažné toky v a.s. sú dostatočné na finančné ,vyrovnávanie záväzkov v čase ich splatnosti.

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť
výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje
a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne
dostupný
Riadiace orgány spoločnosti Keramoprojekt Trenčín a.s. prijali Zjednotený kódex správy a riadenia spoločnosti na základe odporúčaní Úradu pre finančný trh a Burzy cenných
papierov v Bratislave. Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Zjednoteného kódexu správy a riadenia spoločnosti je popísané vo Výročnej správe Keramoprojekt Trenčín a.s. za rok 2007,
ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.keramoprojekt.sk.
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b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené
Všetky významné informácie o metódach riadenia sú obsiahnuté v Príručke IMS v rámci noriem STN EN ISO 9001:2001 a STN EN ISO 14001:2005. Príručka IMS stanovuje
integrovanú politiku, ciele kvality a environmentálne ciele spoločnosti, popisuje integrovaný manažérsky systém v spoločnosti, poskytuje prehľad o jej organizačnej štruktúre a riadení.
Slúži ako vykonávací, riadiaci a kontrolný prostriedok na efektívne riadenie činností spoločnosti zabezpečujúcich kvalitu a ochranu životného prostredia. Príručka a všetky normy a
smernice sú dostupné každému zamestnancovi na miestnej sieti spoločnosti.

c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody
týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla
Spoločnosť sa riadi zásadami, ktoré sú uvedené v Zjednotenom kódexe správy a riadenia spoločnosti. Spoločnosť nemá zriadený auditorský, nominačný výbor a výbor pre
odmeňovanie. Funkcie auditorského výboru plní dozorná rada. Pôsobnosť nominačného výboru a výboru pre odmeňovanie vykonávajú útvary v rámci organizačnej štruktúry
spoločnosti.

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík
Príloha P12

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí : zmena stanov, rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, vydávanie /emisií/ akcií,
rozhodnutie o zrušení spoločnosti, voľba a odvolanie predsedu a člena dozornej rady, schvaľuje ročnú účtovnú závierku a rozdelenie hospodárskeho výsledku. Práva a povinnosti
akcionára ustanovujú právne predpisy a stanovy. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňujú na valnom zhromaždení. Na
valnom zhromaždení môže akcionár požadovať vysvetlenia, podávať návrhy k prerokúvanému programu a hlasovať. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou
hodnotou jeho akcií, pričom na každých 1 000 Sk pripadá jeden hlas. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti, ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie.
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f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov
Predseda predstavenstva- JUDr. Ing. Adolf Balogh, podpredseda - RNDr. Ing. Pavel Mikuláš, Ing. Pavel Strapec. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých
veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Členov a predsedu predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie
predstavenstva je štyri roky. Predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy na zmeny stanov spoločnosti. Vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej
prevádzkové a organizačné záležitosti, zvoláva valné zhromaždenie, predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie
dlhopisov. V priebehu roka 2007 prijalo iba rozhodnutia týkajúce sa bežného riadenia spoločnosti vo všetkých oblastiach jej činnosti. Neprijalo žiadne rozhodnutia závažného
charakteru, ktoré by mali vplyv na zmenu kurzu akcie. Počas roka 2007 nedošlo k žiadnym zmenám v zložení predstavenstva, ani dozornej rady.
g) informácie podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o
a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho
hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní
b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov
Vydané cenné papiere, ktoré tvoria
ISIN
základné imanie vrátane údajov o CS0009007257
cenných papieroch, ktoré neboli
prijaté
na
obchodovanie
na
regulovanom
trhu
v
žiadnom
členskom
štáte
alebo
štáte
Európskeho hospodárskeho priestoru,
okrem dlhopisov (uviesť všetky v
súčasnosti vydané cenné papiere. V
§ 2 ods. 2 zákona o cenných
papieroch sú ustanovené všetky druhy
cenných papierov)
% na ZI
100%

akcie

Druh

Forma
na doručiteľa

Podoba
Počet
verejne obchodova- 49 062
teľné v zaknihovanej podobe

Prijaté/neprijaté na
obchodovanie
prijaté

Obmedzená prevoditeľnosť
(popis)
nie je obmedzená

Menovitá hodnota
1 000,- Sk

Opis práv
P12
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Vydané dlhopisy (áno/ v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky
dlhopisy sú splatené uviesť nie)
ISIN
Druh
Forma
Podoba
Počet
Men. hodnota
Opis práv
Dátum začiatku vydávania
Termín splatnosti menovitej
hodnoty
Spôsob určenia výnosu
Termíny výplaty
Možnosť predčasného splatenia
Záruka za splatnosť
Záruky prevzali:
IČO
Obchodné meno

Keramoprojekt Trenčín, a.s.

nie

Sídlo
Pri vymeniteľných dlhopisoch,
postup pri ich výmene za akcie
c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa)
(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)
A.s. nemá kvalifikovú účasť na základnom imaní podľa osobitného predpisu.
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d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv
Spoločnosť nemá majiteľov cenných papierov s osobitnými právami kontroly. Všetci akcionári majú rovnaké práva.

e) spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami nie sú uplatňované priamo zamestnancami
A.s. nemá zamestnanecké akcie.

f) obmedzeniach hlasovacích práv
V a.s. nie sú obmedzené hlasovacie práva. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 1000,- Sk (slovom jedentisíc korún
slovenských) pripadá jeden hlas.

g) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích
práv
Nie sú dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré môžu viesť k obmedzeniam hlasovacích práv a obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov.
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h) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Členov a predsedu predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Predstavenstvo, ktorého počet neklesol pod polovicu,
môže kooptovať náhradných členov do nasledujúceho zasadnutia valného zhromaždenia. Nasledujúce valné zhromaždenie kooptovaných členov predstavenstva potvrdí, alebo zvolí
nových. Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie len ak o to písomne požiada dozornú radu a oznámi svoje odstúpenie predstavenstvu. Výkon jeho funkcie končí dňom
splnenia podmienok určených dozornou radou. Rozhodnutie o zmene stanov vyžaduje dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých akcionárov. Pri rozhodnutí o zmene stanov, zvýšení
alebo znížení základného imania a zrušení spoločnosti sa o hlasovaní musí vyhotoviť notárska zápisnica. Ak sa doplnením, alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v
Obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do Obchodného registra.
i) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií
Predstavenstvo vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti, zvoláva valné zhromaždenie, vykonáva uznesenia valného
zhromaždenia, rozhoduje o použití rezervného fondu, zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva, predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy na zmeny stanov,
návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov. V prípade upisovania nových akcií, pri zvýšení základného imania majú doterajší akcionári predkupné právo
na upisovanie akcií na zvýšenie základného imania a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní.

j) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej
kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka
sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi
Spoločnosť uzatvorila v roku 2007 iba zmluvy,ktoré súviseli so zabezpečením jej podnikateľskej činnosti. Žiadne mimoriadne zmluvy dlhodobejšieho charakteru spoločnosť nemá
uzatvorené.

k) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo
pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich
funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie
Spoločnosť nemá dohody uzatvorené medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný
pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu, alebo sa ich funkcia alebo
pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie.

Ročná správa
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§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze
vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná
závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a
spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a
postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí
RNDr. Ing. Pavel Mikuláš, podpredseda predstavenstva a prokurista Keramoprojektu Trenčín a.s. prehlasuje, že podľa jeho najlepších znalostí účtovná závierka vypracovaná v
súlade s osobitnými predpismi poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta . Toto svoje prehlásenie podpisuje vlastnoručným
podpisom v prílohe tejto ročnej správy.
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Základné údaje k účtovnej závierke

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
( INDIVIDUÁLNA )
k

31.12.2007

(v tis. Sk)

Účtovná závierka Účtovná závierka
*)

*)
X

– riadna

X

– mimoriadna

– zostavená
– schválená

– priebežná
*) vyznačuje sa krížikom

IČO:

X

31411959

Obchodné meno ( názov účtovnej jednotky)
Keramoprojekt Trenčín a.s.
Právna forma účtovnej jednotky
akciová spoločnosť
Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo
Dolný Šianec 1
PSČ

Názov obce

911 48

Trenčín

Smerové číslo telefónu:

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

032

6523182

6520079

e-mail:

pmikulas@kmp.sk

Zostavená dňa:

Zástupca štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky alebo
Osoba zodpovedná za
fyzickej osoby, ktorá je
zostavenie účtovnej závierky:
účtovnou jednotkou:

Osoba zodpovedná za
vedenie účtovníctva:

27.3.2008
Schválená dňa:

RNDr.Ing.Mikuláš Pavel

Porubská, Slivková

Porubská, Slivková

Základné údaje
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DIý

Súvaha Úþ POD 1 - 01
Oznaþenie
a

STRANA AKTÍV
b

ýíslo
1
riadku
c

SPOLU MAJETOK
r. 002 + r. 003
+ r. 032 + r. 062
A.

B.

B.I.

PohĐadávky
za upísané
vlastné imanie
(353)
Neobežný majetok
r. 004 + r. 013
+ r. 023
Dlhodobý
nehmotný majetok
súþet (r. 005 až
012)

B.I. 1.

001

Bežné úþtovné obdobie
Brutto - þasĢ 1

Bezprostredne predchádzajúce
úþtovné obdobie

Netto
2

Korekcia - þasĢ 2

Netto 3

148 416
58 577

89 839

97 192

20 524

23 460

880

879

880

879

19 644

21 581

3 617

3 617

002

003

75 255
54 731

004

8 415
7 535

005
Zriaćovacie náklady
(011) - /071,091A/

2.

Aktivované
náklady na vývoj
(012) - /072,091A/

3.

006

007
Softvér
(013) - /073,091A/

4.

8 415
7 535

008
OceniteĐné práva
(014) - /074,091A/

5.

009
Goodwill
(015) - /075,091A/

6.

Ostatný
dlhodobý nehmotný
majetok
(019,01X) - /079,
07X,091A/

010

7.

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - 093

011

8.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - 095A

012

B.II.

Dlhodobý hmotný
majetok
súþet (r. 014 až 022)

B.II.1.

013

47 196
014

Pozemky
(031) - 092A

MF SR þ. 25812/1/2006

66 840

3 617

Strana 2

Súvaha

Regulovaná informácia

Keramoprojekt Trenčín, a.s.

DIý

Súvaha Úþ POD 1 - 01
Oznaþenie
a

STRANA AKTÍV
b

ýíslo
1
riadku
c

2.

015
Stavby
(021) - /081,092A/

3.

4.

5.

Samostatné
hnuteĐné veci a
súbory hnuteĐných
vecí
(022) - /082,092A/
PestovateĐské celky
trvalých porastov
(025) - /085,092A/
Základné stádo a
Ģažné zvieratá
(026) - /086,092A/

016

Korekcia - þasĢ 2

úþtovné obdobie
Netto 3

35 842
13 796

14 983

1 835

2 140

51

51

345

790

26 985
25 150

017

018

019

7.

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - 094

020

8.

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - 095A

021

9.

Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098

022

B.III. Dlhodobý finanþný
majetok
súþet (r. 024 až
031)

Bezprostredne predchádzajúce
Netto
2

22 046

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029,02X,032) /089,08X,092A/

6.

Bežné úþtovné obdobie
Brutto - þasĢ 1

51

345

023

1 000

B.III. 1. Podielové cenné papiere 024
a podiely v
dcérskej úþtovnej
jednotke
(061) - 096A
Podielové cenné
025
2.
papiere a podiely
v spoloþnosti s
podstatným vplyvom
(062) - 096A
026
3.
Ostatné dlhodobé

1 000

cenné papiere a
podiely
(063,065) - 096A
4.

Pôžiþky úþtovnej
jednotke
v konsolidovanom
celku
(066A) - 096A

027

5.

Ostatný dlhodobý
finanþný majetok
(067,069)
- 096A

028
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DIý

Súvaha Úþ POD 1 - 01
Oznaþenie
a

STRANA AKTÍV
b

ýíslo
1
riadku
c

6.

Pôžiþky s dobou
splatnosti najviac
jeden rok
(066A,067A,06XA)
- 096A

029

7.

Obstarávaný
dlhodobý finanþný
majetok
(043) - 096A

030

8.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finanþný majetok
(053) - 095A

031

C.

C.I.

C.I. 1.

Obežný majetok
r. 033 + r. 041
+ r. 048 + r. 056
Zásoby
súþet (r. 034 až
040)
Materiál
(112,119, 11X)
- /191,19X/

032

033

034

Nedokonþená
výroba a polotovary
(121,122,12X) /192,193,19X/

035

3.

Zákazková výroba
s predpokladanou
dobou ukonþenia
dlhšou ako jeden rok
12X - 192A

036

Bezprostredne predchádzajúce
úþtovné obdobie

Netto
2

Korekcia - þasĢ 2

Netto 3

72 851
3 846

2.

4.

Bežné úþtovné obdobie
Brutto - þasĢ 1

69 005

73 609

875

879

112

106

763

773

328

453

875

112

037
Výrobky
(123) - 194
038

5.
Zvieratá
(124) - 195
6.

7.

C.II.

Tovar
(132,13X,139)
- /196,19X/
Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - 391A
Dlhodobé pohĐadávky
súþet (r. 042 až
047)

C.II.1. PohĐadávky z
obchodného styku
(311A,312A,313A,
314A,315A, 31XA)
- 391A

MF SR þ. 25812/1/2006
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DIý

Súvaha Úþ POD 1 - 01
Oznaþenie
a

2.

3.

4.

5.

6.

STRANA AKTÍV
b

ýíslo
1
riadku
c

PohĐadávky voþi
dcérskej úþtovnej
jednotke a materskej
úþtovnej jednotke
(351A) - 391A
Ostatné pohĐadávky
v rámci
konsolidovaného
celku
(351A) - 391A
PohĐadávky voþi
spoloþníkom,
þlenom a združeniu
(354A,355A,358A,
35XA) - 391A

043

Iné pohĐadávky
(335A,33XA,371A,
373A,374A,375A,
376A,378A)-391A

046

Odložená daĖová
pohĐadávka
(481A)

Bežné úþtovné obdobie
Brutto - þasĢ 1

Bezprostredne predchádzajúce
úþtovné obdobie

Netto
2

Korekcia - þasĢ 2

Netto 3

044

045

047

C.III. Krátkodobé
pohĐadávky
súþet (r. 049 až
055)

048

C.III.1. PohĐadávky
z obchodného styku
(311A,312A,313A,
314A,315A,31XA) 391A
PohĐadávky voþi
2.
dcérskej úþtovnej
jednotke a materskej
úþtovnej jednotke
(351A) - 391A
Ostatné pohĐadávky
3.
v rámci
konsolidovaného
celku
(351A) - 391A
PohĐadávky voþi
4.
spoloþníkom,
þlenom a združeniu
(354A,355A,358A,
35XA) - 391A
5.

049

328
328

453

47 475

58 706

46 626

58 119

619

519

230

68

20 327

13 571

51 321
3 846
50 472
3 846

050

051

052

053

Sociálne zabezpeþenie
(336) - 391A
6.

7.

C.IV.

DaĖové pohĐadávky
(341,342,343,345,
346,347) - 391A
Iné pohĐadávky
(335A,33XA,371A,
373A,374A,375A,
376A,378A) - 391A
Finanþné úþty
súþet (r .057 až
r.061)
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DIý

Súvaha Úþ POD 1 - 01
Oznaþenie
a

STRANA AKTÍV
b

ýíslo
1
riadku
c

C.IV.1.

057
Peniaze
(211,213,21X)

2.

058
Úþty v bankách
(221A,22X +/-261)

3.

Úþty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
22XA

059

4.

Krátkodobý finanþný
majetok
(251,253,256,257,
25X) - (291,29X)

060

5.

Obstarávaný
krátkodobý finanþný
majetok
(259) - 291

061

D.

062
ýasové rozlíšenie
r. 063 a r. 064

D. 1.

2.

Náklady budúcich
období
(381,382)
Príjmy budúcich
období
(385)

MF SR þ. 25812/1/2006

063

064

Bežné úþtovné obdobie
Brutto - þasĢ 1

Bezprostredne predchádzajúce
úþtovné obdobie

Netto
2

Korekcia - þasĢ 2

Netto 3

4 163
4 163

3 053

16 164

10 518

310

123

127

103

183

20

16 164

310

127

183
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Súvaha Úþ POD 1 - 01
Oznaþenie

STRANA PASÍV
b

a

DIý
ýíslo
riadku

c

Bezprostredne predchádzajúce
úþtovné obdobie
5

Bežné úþtovné obdobie
4

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 066 + r. 086 + r.116

065

89 839

97 192

A.

Vlastné imanie r. 067+r. 071+r. 078+r. 082+r. 085

066

66 885

67 602

A.I.

Základné imanie súþet (r. 068 až 070)

067

49 062

49 062

068

49 062

49 062

2 280

2 280

2 280

2 280

A.I.1. Základné imanie (411alebo +/- 491)
2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)

069

3. Zmena základného imania +/- 419

070

A.II.

Kapitálové fondy

súþet (r. 072 až 077)

A.II.1. Emisné ážio (412)
2. Ostatné kapitálové fondy (413)

071
072
073

3.

Zákonný rezervný fond ( NedeliteĐný fond) z kapitálových
vkladov (417,418)

074

4.

OceĖovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(+/- 414)

075

5. OceĖovacie rozdiely z kapitálových úþastín (+/- 415)
6.

OceĖovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a
rozdelení (+/- 416)

076
077

A.III. Fondy zo zisku súþet (r. 079 až 081)

078

12 862

11 491

A.III.1. Zákonný rezervný fond (421)

079

7 639

7 339

2. NedeliteĐný fond (422)

080

3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423,427,42X)

081

5 223

4 152

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 a r. 084

082

1 777

1 778

A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

083

1 777

1 778

2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

084

A.V.

Výsledok hospodárenia za úþtovné obdobie /+-/
r. 001- (r. 067+r. 071+r. 078+r. 082+r. 086+r. 116)

085

904

2 991

B.

Záväzky r. 087+r. 091+r. 102+r. 112

086

22 858

29 553

B.I.

Rezervy súþet (r. 088 až r. 090)

087

B.I.1.

Rezervy zákonné (451A)

088

377

566

B.II.

2. Ostatné dlhodobé rezervy (459A,45XA)

089

3. Krátkodobé rezervy (323,32X,451A,459A,45XA)

090

Dlhodobé záväzky súþet (r. 092 až r.101)
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Súvaha Úþ POD 1 - 01
Oznaþenie

a

STRANA PASÍV
b

B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)
2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)

ýíslo
riadku

c

093

Dlhodobé záväzky voþi dcérskej úþtovnej jednotke a
materskej úþtovnej jednotke (471A)

094

4.

Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
(471A)

095

5. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

096

6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

097

7. Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

098

8. Záväzky zo sociálneho fondu (472)

099

Ostatné dlhodobé záväzky
(474A,479A,47XA,372A,373A,377A)

10. Odložený daĖový záväzok (481A)
B.III. Krátkodobé záväzky súþet (r. 103 až 111)
B.III.1.

Záväzky z obchodného styku
(321,322,324,325,32X,475A,478A,479A,47XA)

2. Nevyfakturované dodávky (326,476A)

Bezprostredne predchádzajúce
úþtovné obdobie
5

Bežné úþtovné obdobie
4

092

3.

9.

377

409
157

100
101
102

19 682

26 331

103

15 731

21 527

104

562

420

3.

Záväzky voþi dcérskej úþtovnej jednotke a materskej
úþtovnej jednotke (361A,471A)

105

4.

Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
(361A,36XA,471A,47XA)

106

5.

Záväzky voþi spoloþníkom a združeniu
(364,365,366,367,368,398A,478A,479A)

107

1 645

2 145

6. Záväzky voþi zamestnancom (331,333,33X,479A)

108

82

81

7. Záväzky zo sociálneho zabezpeþenia (336,479A)

109

190

289

8.

DaĖové záväzky a dotácie
(341,342,343,345,346,347, 34X)

110

42

1 367

9.

Ostatné záväzky
(372A,373A,377A,379A,474A,479A,47X)

111

1 430

502

Bankové úvery a výpomoci

112

2 799

2 656

2 799

2 656

96

37

96

37

B.IV.

súþet (r.113 až 115)

B.IV.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)
2. Bežné bankové úvery (221A,231,232, 23X,461A,46XA)
3.
C.

DIý

Krátkodobé finanþné výpomoci
(241,249,24X,473A,/-/255A)
ýasové rozlíšenie súþet (r. 117 a r.118)

C. 1. Výdavky budúcich období (383)
2. Výnosy budúcich období (384)
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Výkaz ziskov a strát Úþ POD 2 - 01

DIý
SkutoþnosĢ

Oznaþenie

Text

a

b

ýíslo
riadku

c

Bezprostredne predchádzajúce
úþtovné obdobie
2

bežné úþtovné obdobie
1

I.

Tržby z predaja tovaru (604)

01

3

1 402

A.

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
(504, 505A)

02

3

1 402

+

Obchodná marža r. 01- r. 02

03

Výroba r. 05+r. 06+r. 07

04

29 218

37 632

05

29 218

37 632

II.

II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602)
2.

Zmeny stavu vnútroorganizaþných zásob
( +/- úþtová skupina 61)

06

3. Aktivácia (úþtová skupina 62)

07

B.

Výrobná spotreba r. 09+r. 10

08

20 537

29 723

B. 1.

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateĐných dodávok (501, 502, 503, 505A)

09

11 765

11 695

10

8 772

18 028

2. Služby (úþtová skupina 51)
+

Pridaná hodnota r. 03+r. 04 - r. 08

11

8 681

7 909

C.

Osobné náklady súþet (r. 13 až 16)

12

8 150

8 614

C.1.

Mzdové náklady (521,522)

13

5 913

6 274

2. Odmeny þlenom orgánov spoloþnosti a družstva (523)

14

3. Náklady na sociálne zabezpeþenie (524,525,526)

15

1 798

1 919

4. Sociálne náklady (527, 528)

16

439

421

D.

Dane a poplatky (úþtová skupina 53)

17

492

524

E.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému
majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)

18

5 219

5 502

19

1 600

11 518

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a
predaného materialu (541,542)

20

609

9 003

Ostatné výnosy z hospodárskej þinnosti
(644,645,646,648,657)

21

11 071

9 021

Ostatné náklady na hospodársku þinnosĢ
(543,544,545,546,547,548,549,557)

22

7 281

92

Prevod výnosov z hospodárskej þinnosti (-) (697)

23

H.

Prevod nákladov na hospodársku þinnost (-) (597)

24

*

Výsledok hospodárenia z hospodárskej þinnosti
r.11 - r.12 - r.17 - r.18 + r.19 - r.20 + r.21 - r.22
+(-r. 23) - (-r. 24)

25

-399

4 713

26

3 500

791

27

1 000

799

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642)
F.
IV.
G.
V.

VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
I.

Predané cenné papiere a podiely (561)
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DIý
SkutoþnosĢ

Oznaþenie

Text

ýíslo
riadku

a

b

c

Výnosy z dlhodobého finanþného majetku
VII.
r. 29 + r. 30 + r. 31

28

Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej úþtovnej
jednotke a v spoloþnosti s podstatným vplyvom (665A)

29

Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
(665A)

30

3. Výnosy z ostatného dlhodobého finanþného majetku (665A)

31

VII.1.
2.

VIII. Výnosy z krátkodobého finanþného majetku (666)
J.

32

Náklady na krátkodobý finanþný majetok (566)

33

Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových
operácií (664, 667)

34

K.

Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na
derivatové operácie (564, 567)

35

L.

Tvorba a zúþtovanie opravných položiek k finanþnému
majetku +/- 565

36

IX.

Bezprostredne predchádzajúce
úþtovné obdobie
2

bežné úþtovné obdobie
1

X. Výnosové úroky (662)

37

19

96

Nákladové úroky (562)

38

9

24

4

11

520

1 006

M.

XI. Kurzové zisky (663)

39

Kurzové straty (563)

40

N.

XII. Ostatné výnosy z finanþnej þinnosti (668)

41

Ostatné náklady na finanþnú þinnosĢ

42

O.

(568, 569)

XIII. Prevod finanþných výnosov (-) (698)

43

P.

Prevod finanþných nákladov (-) (598)

44

*

Výsledok hospodárenia z finanþnej þinnosti
r.26-r.27+r.28+r.32-r.33+r.34-r.35-r.36+r.37-r.38
+r.39-r.40+r.41-r.42+(-r.43)-(-r.44)

45

1 986

-953

R.

DaĖ z príjmov z bežnej þinnosti r. 47+ r. 48

46

683

765

R.1.

- splatná (591,595)

47

558

765

2. - odložená (+/-592)

48

125

49

904

**

Výsledok hospodárenia z bežnej þinnosti
r. 25+r. 45-r. 46

2 995

XIV. Mimoriadne výnosy (úþtová skupina 68)

50

S.

Mimoriadne náklady (úþtová skupina 58)

51

5

T.

DaĖ z príjmov z mimoriadnej þinnosti r. 53 + r.54

52

-1

T.1.

- splatná (593)

53

-1

2. - odložená (+/- 594)
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DIý
SkutoþnosĢ

Oznaþenie

Text

a

b

ýíslo
riadku

c

*

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej þinnosti
r. 50 - r.51 - r.52

55

U.

Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoloþníkom (+/596)

56

***

Výsledok hospodárenia za úþtovné obdobie
(+/-) [r.49 + r.55 - r.56]

57

MF SR þ. 25812/2/2006

Bezprostredne predchádzajúce
úþtovné obdobie
2

bežné úþtovné obdobie
1

-4

904

2 991
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PREHďAD PEĕAŽNÝCH TOKOV (CASH - FLOW STATEMENTS)
za rok 2007
KERAMOPROJEKT Trenþín, a.s., Trenþín

Oznaþenie

OBSAH POLOŽKY

A.

PeĖažné toky z prevádzkovej þinnosti (vykázané nepriamou metódou)

Z/S

Výsledok hospodárenia z bežnej þinnosti pred zdanením daĖou z príjmov (+/-)
NepeĖažné operácie ovplyvĖujúce výsledok hospodárenia z bežnej þinnosti pred zdanením daĖou
z príjmov (súþet A. 1. 1. až A. 1. 13.) (+/-)
Odpisy a zníženia hodnoty dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)

A.1.
A.1.1.
A.1.2.
A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.1.6.
A.1.7.
A.1.8.
A.1.9.
A.1.10.
A.1.11.
A.1.12.
A.1.13.

A.2.

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)
Zmena stavu opravných položiek (+/-)
Zmena stavu položiek þasového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)
Dividendy a iné podiely na zisku úþtované do výnosov (-)
Úroky úþtované do nákladov (+)
Úroky úþtované do výnosov (-)
Kurzový zisk vyþíslený k peĖažným prostriedkom a peĖažným ekvivalentom ku dĖu, ku ktorému
sa zostavuje úþtovná závierka (-)
Kurzová strata vyþíslená k peĖažným prostriedkom a peĖažným ekvivalentom ku dĖu, ku ktorému
sa zostavuje úþtovná závierka (+)
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peĖažný
ekvivalent (+/-)
Ostatné položky nepeĖažného charakteru, ktoré ovplyvĖujú výsledok hospodárenia z bežnej
þinnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných þastiach prehĐadu peĖažných tokov
(+/-)
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými
záväzkami s výnimkou položiek peĖažných prostriedkov a peĖažných ekvivalentov) na výsledok
hospodárenia z bežnej þinnosti (súþet A. 2. 1. až A. 2. 4.)

A.3.
A.4.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaþleĖujú do finanþných þinností (-)

A.2.4.
A*

A.8.
A.9.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zaþleĖujú do investiþných
þinností (+)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zaþleĖujú do
finanþných þinností (-)
PeĖažné toky z prevádzkovej þinnosti (+/-), (súþet A1. až A. 6.)
Výdavky na daĖ z príjmov úþtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa zaþleĖujú do
investiþných þinností alebo finanþných þinností (-/+)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzĢahujúce sa na prevádzkovú þinnosĢ (+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vzĢahujúce sa na prevádzkovú þinnosĢ (-)

A***

ýistý peĖažné toky z prevádzkovej þinnosti (súþet Z/S + A1. až A. 9.)

A.5.
A.6.
A**
A.7.

1 587

3 760

2 084

3 609

5 218

5 502

495
-128

-424
314

9
-19

24
-96

-3 491

-1 716

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku úþtovaná
pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú þinnosĢ, s výnimkou jeho predaja (+)

Zmena stavu pohĐadávok z prevádzkovej þinnosti (-/+)
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej þinnosti (+/-)
Zmena stavu zásob (-/+)
Zmena stavu krátkodobého finanþného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súþasĢou
peĖažných prostriedkov a peĖažných ekvivalentov (-/+)
PeĖažné toky z prevádzkovej þinnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú
osobitne v iných þastiach prehĐadu peĖažných tokov (+/-), (súþet Z/S + A1 + A 2)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaþleĖujú do investiþných þinností (+)

A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.

SkutoþnosĢ v tis. Sk
Bežné
Minulé
úþtovné
úþtovné
obdobie
obdobie

5

3 878

2 730

10 555
-6 681
4

-6 056
8 770
16

7 549

10 099

19

96

-9

-24

-1 621

-13 318

4 351

-6 907

-377

-2 285

5 561

-5
-5 437
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B.

PeĖažné toky z investiþnej þinnosti

B. 1.
B. 2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných úþtovných jednotkách, s
výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peĖažné ekvivalenty a cenných papierov
urþených na predaj alebo na obchodovanie (-)
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných úþtovných jednotkách, s
výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peĖažné ekvivalenty a cenných papierov
urþených na predaj alebo na obchodovanie (+)
Výdavky na dlhodobé pôžiþky poskytnuté úþtovnou jednotkou inej úþtovnej jednotke, ktorá je
súþasĢou konsolidovaného celku (-)
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžiþiek poskytnutých úþtovnou jednotkou inej úþtovnej
jednotke, ktorá je súþasĢou konsolidovaného celku (+)
Výdavky na dlhodobé pôžiþky poskytnuté úþtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou
dlhodobých pôžiþiek poskytnutých úþtovnej jednotke, ktorá je súþasĢou konsolidovaného celku ()

B. 3.
B. 4.
B. 5.
B. 6.
B. 7.
B. 8.
B. 9.
B. 10.
B. 11.
B. 12.
B. 13.

B. 15.

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú urþené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak
sa tieto výdavky považujú za peĖažné toky z finanþnej þinnosti (+)

B. 16.

Výdavky na daĖ z príjmov úþtovnej jednotky, ak je ju možné zaþleniĢ do investiþných þinností (-)

B. 17.
B. 18.
B. 19.
B. 20.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzĢahujúce sa na investiþnú þinnosĢ (+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vzĢahujúce sa na investiþnú þinnosĢ (-)
Ostatné príjmy vzĢahujúce sa na investiþnú þinnosĢ (+)
Ostatné výdavky vzĢahujúce sa na investiþnú þinnosĢ (-)

ýisté peĖažné toky z investiþnej þinnosti (súþet B. 1. až B.20.)

C.

PeĖažné toky z finanþnej þinnosti

C.1.
C.1.1.

PeĖažné toky vo vlastnom imaní (súþet C. 1. 1. až C. 1. 8.)
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)
Príjmy z ćalších vkladov do vlastného imania spoloþníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je
úþtovnou jednotkou (+)
Prijaté peĖažné dary (+)
Príjmy z úhrady straty spoloþníkmi (+)
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov
(-)
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených úþtovnou jednotkou(-)
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoloþníkmi úþtovnej jednotky a fyzickou
osobou, ktorá je úþtovnou jednotkou (-)
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)
PeĖažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finanþnej þinnosti
(súþet C. 2. 1. až C. 2. 10.)
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)

C.1.5.
C.1.6.
C.1.7.
C.1.8.
C.2.
C.2.1.
C.2.2.
C.2.3.
C.2.4.
C.2.5.

1 600

11 518

3 500

2 440

Príjmy z prenájmu súboru hnuteĐného majetku a nehnuteĐného majetku používaného a
odpisovaného nájomcom (+)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaþleĖujú do prevádzkových þinností (+)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zaþleĖujú do
prevádzkových þinností (+)
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú urþené na predaj alebo na obchodovanie, alebo
ak sa tieto výdavky považujú za peĖažné toky z finanþnej þinnosti (-)

C.1.2.
C.1.3.
C.1.4.

-448
-2 414

Príjmy zo splácania pôžiþiek poskytnutých úþtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou
pôžiþiek poskytnutých úþtovnej jednotke, ktorá je súþasĢou konsolidovaného celku (+)

B. 14.

B***

-709
-3 182

1 209

11 096

-14

161

143

290

Príjmy z úverov, ktoré úþtovnej jednotke poskytla banka alebo poboþka zahraniþnej banky, s
výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpeþenie hlavného predmetu þinnosti (+)
Výdavky na splácanie úverov, ktoré úþtovnej jednotke poskytla banka alebo poboþka zahraniþnej
banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpeþenie hlavného predmetu þinnosti (-)
Príjmy z prijatých pôžiþiek (+)
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C.2.6.
C.2.7.
C.2.8.
C.2.9.
C.2.10.
C. 3.
C. 4.
C. 5.
C. 6.
C. 7.
C. 8.
C. 9.

Výdavky na splácanie pôžiþiek (-)
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe
prenajatej veci (-)
Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteĐného majetku a nehnuteĐného majetku
používaného a odpisovaného nájomcom (-)
Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finanþnej
þinnosti úþtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej þasti prehĐadu
peĖažných tokov (+)
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z
finanþnej þinnosti úþtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej þasti
prehĐadu peĖažných tokov (-)

161

6 756

5 820

13 571

7 751

20 327

13 571

20 327

13 571

Príjmy mimoriadneho charakteru vzĢahujúce sa na finanþnú þinnosĢ (+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vzĢahujúce sa na finanþnú þinnosĢ (-)

ýisté zvýšenie alebo þisté zníženie peĖažných prostriedkov (+/-)(súþet A+B+C)

H.

-14

Výdavky na daĖ z príjmov úþtovnej jednotky, ak ich možno zaþleniĢ do finanþných þinností (-)

D.

G.

-129

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zaþleĖujú do
prevádzkových þinností (-)
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú urþené na predaj alebo na obchodovanie, alebo
ak sa považujú za peĖažné toky z investiþnej þinnosti (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú urþené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak
sa považujú za peĖažné toky z investiþnej þinnosti (+)

ýisté peĖažné toky z finanþnej þinnosti (súþet C. 1. až C. 9.)

F.

-157

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaþleĖujú do prevádzkových þinností (-)

C***

E.

Keramoprojekt Trenčín, a.s.

Stav peĖažných prostriedkov a peĖažných ekvivalentov na zaþiatku úþtovného obdobia
(+/-)
Stav peĖažných prostriedkov a peĖažných ekvivalentov na konci úþtovného obdobia
pred zohĐadnením kurzových rozdielov vyþíslených ku dĖu, ku ktorému sa zostavuje
úþtovná závierka (+/-)
Kurzové rozdiely vyþíslené k peĖažným prostriedkom a peĖažným ekvivalentom ku
dĖu, ku ktorému sa zostavuje úþtovná závierka (+/-)
Zostatok peĖažných prostriedkov a peĖažných ekvivalentov na konci úþtovného
obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyþíslené ku dĖu, ku ktorému sa zostavuje
úþtovná závierka (+/-).

R . DoplĖujúce informácie k prehĐadu peĖažných tokov
* štruktúra peĖažných prostriedkov a peĖažných ekvivalentov: pozostávajú z pokladnice a bankových úþtov
* dôvody nesúladu medzi sumami prehĐadu peĖažných tokov a príslušnými položkami vykázanými v súvahe:
nebol vykázaný nesúlad
* zmeny použitých zásad na urþenie obsahovej náplne a štruktúry peĖažných prostriedkov a peĖažných ekvivalentov
oproti roku 2006:
neuskutoþnili sa zmeny v zásadách a štruktúre peĖažných tokov
* použitá metóda vykazovania peĖažných tokov z prevádzkovej þinnosti:
priama metóda alebo nepriama metóda, priþom

nepriama metóda

*skutoþnosti, ktoré nemajú priamy vplyv na peĖažné toky, ale
1. ovplyvĖujú v bežnom úþtovnom období štruktúru majetku, záväzkov a vlastného imania úþtovnej jednotky
a vznikajú z investiþnej þinnosti a finanþnej þinnosti:
2. vplývajú na výsledok hospodárenia z bežnej þinnosti:
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Príloha – P12
O vývoji úþtovnej jednotky, o stave v ktorom je úþtovná jednotka vystavená,
informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja
a obsahuje dôležité finanþné a nefinanþné ukazovatele vrátane informácie o vplyve
þinnosti úþtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosĢ, s poukázaním na
príslušné údaje uvedené v úþtovnej závierke
Keramoprojekt Trenþín a.s. mal v r. 2007 tržby z predaja vlastných výrobkov
a služieb prevažne za prenájom nebytových priestorov o 8 414 tis. Sk nižšie ako v minulom
roku, þo bolo spôsobené nižším poþtom nájomcov nebytových priestorov. Tržby za predaj
dlhodobého hmotného majetku boli oproti predchádzajúcemu úþtovnému obdobiu nižšie
o 9918 tis. Sk. Ostatné výnosy z hospodárskej þinnosti sa v roku 2007 zvýšili o 2 050 tis. Sk
v dôsledku odpísaných pohĐadávok. Keramoprojekt Trenþín mal v roku 2007 tržby za predaj
cenných papierov a podielov 3 500 tis. Sk, þo bolo o 2 709 tis. Sk viac ako
v predchádzajúcom úþtovnom období. Za rok 2007 sme dosiahli výsledok hospodárenia
z bežnej þinnosti 904 tis. Sk, þo je o 2 091 tis. Sk menej ako v minulom roku. SpoloþnosĢ na
rok 2008 predpokladá kladný hospodársky vývoj, nárast tržieb z predaja vlastných výrobkov
a služieb o 3 000 tis. Sk a dosiahnutie zisku približne 1 200 tis. Sk. K finanþnej situácii
v príslušnom období uvádzame, že spoloþnosĢ nebola vystavená žiadnym rizikám, súvisiacich
s jej likviditou, s tokom hotovosti a neþerpala žiadne bankové úvery.
Charakter prevádzky našej a.s. nemá v podstate negatívny vplyv na životné prostredie.
KotolĖa je plynofikovaná, splaškové vody sú produkované v bežnej kvalite. Poþas
sledovaného obdobia a.s. nebola penalizovaná za porušenie zásad tvorby a ochrany životného
prostredia.
Majetková štruktúra spoloþnosti
SpoloþnosĢ disponovala k 31.12.2007 majetkom
hodnote 89 839 tis. Sk
a v medziroþnom porovnaní zaznamenala zníženie majetku o 7 353 tis. Sk. Tento pokles je
sústredený najmä v oblastiach :
Neobežný majetok : - 2 936 tis. Sk, z toho :
- dlhodobý nehmotný majetok
1 tis. Sk
- dlhodobý hmotný majetok - 1 937 tis. Sk
- dlhodobý finanþný majetok - 1 000 tis. Sk
Obežný majetok :
- 4 604 tis. Sk, z toho :
- zásoby
- 4 tis. Sk
- dlhodobé pohĐadávky
-125 tis. Sk
- krátkodobé pohĐadávky
-11 231 tis. Sk
- finanþné úþty
+6 756 tis. Sk
Záväzky spoloþnosti medziroþne poklesli o 6 695 tis. Sk v štruktúre :
- dlhodobé záväzky o 189 tis. Sk
- krátkodobé záväzky o 6 649 tis. Sk
- krátkodobé finanþné výpomoci narástli o 143 tis. Sk.
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Opis práv spojených s doteraz vydanými cennými papiermi emitentom
1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a stanovy. Akcionárom
spoloþnosti môže byĢ právnická, alebo fyzická osoba.
2. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúþastĖovaĢ sa na riadení spoloþnosti. Toto
právo uplatĖujú na valnom zhromaždení, priþom postupujú podĐa organizaþného
opatrenia platného pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže
akcionár požadovaĢ vysvetlenia, podávaĢ návrhy k prerokúvanému programu
a hlasovaĢ.
3. Akcionár môže vykonávaĢ svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom
fyzickej osoby – splnomocnenca. Splnomocnenec musí byĢ k úþasti na valnom
zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom, s notársky overeným
podpisom akcionára. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie zúþastní valného
zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným.
4. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, priþom
na každých 1 000,- Sk ( slovom jedentisíc korún slovenských) pripadá jeden hlas.
5. Akcionár má právo na podiel na zisku spoloþnosti (dividendu), ktorý valné
zhromaždenie urþilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiĢ spoloþnosti
dividendu prijatú dobromyseĐne.
6. Akcionár po dobu trvania spoloþnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený
požadovaĢ vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na podiel na
likvidaþnom zostatku v prípade likvidácie spoloþnosti.
7. Akcionár je povinný splatiĢ spoloþnosti celú menovitú hodnotu akcií s výnimkou
ustanovení ýl. IV., bod . Za akcionára sa považuje aj držiteĐ doþasného listu.

§20 ods. 6 zákona o úþtovníctve
Opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík
Manažment spoloþnosti navrhuje a prijíma nápravné a preventívne þinnosti s cieĐom
zabránenia výskytu nezhôd v procesoch a integrovanom manažérskom systéme.
Monitorovanie prebieha v hlavnom realizaþnom procese poþas realizácie produktu.
Identifikácia procesu je zabezpeþená na základe zákazkového þísla a záznamom
o odovzdaní a prevzatí. Realizácia a verifikácia je dokladovaná záznamami kvality.
Odovzdanie produktu – zákazky sú zabezpeþené záznamom o odovzdaní a prevzatí.
Vedenie spoloþnosti stanovuje a pravidelne hodnotí ukazovatele potrebné na
zisĢovanie stavu a funkþnosti všetkých hlavných procesov chodu spoloþnosti, t.j.
identifikovaných hlavných a riadiacich procesov. Hlavnou metódou monitorovania je
interný audit a hodnotenie v rámci preskúmania manažmentom. Záznamy výsledkov
monitorovania poskytujú objektívne podklady k analýze úþelnosti a efektívnosti procesov.
V prípade keć nie sú dosiahnuté plánované výsledky, je zavedené opatrenie k náprave.
Pri riešení nezhôd, ako interných tak externých, je primerane závažnosti problému,
uplatĖované tímovo orientované, štruktúrované riešenie problémov. PokiaĐ zákazník
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uplatnil špecifické požiadavky, je pri riešení externých nezhôd postupované podĐa týchto
požiadaviek.
Postupy pre nápravné þinnosti zahrĖujú :
-

záznam o zistenej nezhode, probléme, sĢažnosti
analýzu a stanovenie príþiny
stanovenie opatrení k náprave
preskúmanie realizácie a efektívnosti opatrení k náprave

Záznamy a údaje sú uchovávané a na požiadanie poskytnuté zákazníkovi.

Poznámka k výkazu Cash flow – nepriama metóda :

Vo výkaze Cash flow – nepriama metóda je v riadku : PeĖažné toky z prevádzkovej
þinnosti nesprávne uvedená suma :
Bežné úþtov.obdobie
Minulé úþtov.obdobie
5 938
- 3147
Má byĢ správne :

4 351

- 6 907
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