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Súvaha Ú  POD 1 - 01

Bezprostredne predchádzajúce

1                    Brutto  - as  1 ú tovné obdobie

Korekcia - as  2 Netto 3

148 416

58 577 89 839 97 192

75 255

54 731 20 524 23 460

8 415

7 535 880 879

8 415

7 535 880 879

66 840

47 196 19 644 21 581

3 617

3 617 3 617
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    DI

Ozna-
enie
a

STRANA AKTÍV
b íslo

riadku
c

Bežné ú tovné obdobie

Netto
2

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

001

A. Poh adávky
za upísané 
vlastné imanie
(353)

002

B.
Neobežný majetok
r. 004 + r. 013
+ r. 023

003

B.I. Dlhodobý
nehmotný majetok 
sú et  (r. 005 až 
012)

004

B.I. 1.

Zria ovacie náklady 
(011) - /071,091A/

005

2.
Aktivované
náklady na vývoj
(012) - /072,091A/

006

3.

Softvér
(013) - /073,091A/

007

4.

Ocenite né práva
(014) - /074,091A/

008

5.

Goodwill
(015) - /075,091A/

009

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
sú et (r. 014 až 022)

013

B.II.1.

Pozemky
(031) - 092A

014

Regulovaná informácia Keramoprojekt Trenčín, a.s.

Súvaha aktíva



Súvaha Ú  POD 1 - 01

Bezprostredne predchádzajúce

1                    Brutto  - as  1 ú tovné obdobie

Korekcia - as  2 Netto 3

35 842

22 046 13 796 14 983

26 985

25 150 1 835 2 140

51

51 51

345

345 790

1 000

1 000
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    DI

Ozna-
enie
a

STRANA AKTÍV
b íslo

riadku
c

Bežné ú tovné obdobie

Netto
2

2.

Stavby
(021) - /081,092A/

015

3. Samostatné
hnute né veci a 
súbory hnute ných
vecí
(022) - /082,092A/

016

4.
Pestovate ské celky 
trvalých porastov
(025) - /085,092A/

017

5.
Základné stádo a 
ažné zvieratá 

(026) - /086,092A/

018

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

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 finan ný
majetok
sú et (r. 024 až 
031)

023

B.III. 1.Podielové cenné papiere 
a podiely v 
dcérskej ú tovnej
jednotke
(061) - 096A

024

2. Podielové cenné 
papiere a podiely 
v spolo nosti s 
podstatným vplyvom
(062) - 096A

025

3. Ostatné dlhodobé 
cenné papiere a 
podiely
(063,065) - 096A

026

4. Pôži ky ú tovnej
jednotke
v  konsolidovanom 
celku
(066A) - 096A

027

5. Ostatný dlhodobý 
finan ný majetok 
(067,069)
- 096A

028

Regulovaná informácia Keramoprojekt Trenčín, a.s.

Súvaha aktíva



Súvaha Ú  POD 1 - 01

Bezprostredne predchádzajúce

1                    Brutto  - as  1 ú tovné obdobie

Korekcia - as  2 Netto 3

72 851

3 846 69 005 73 609

875

875 879

112

112 106

763

763 773

328

328 453
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    DI

Ozna-
enie
a

STRANA AKTÍV
b íslo

riadku
c

Bežné ú tovné obdobie

Netto
2

6. Pôži ky s dobou 
splatnosti najviac 
jeden rok 
(066A,067A,06XA)
- 096A

029

7. Obstarávaný
dlhodobý finan ný
majetok
(043) - 096A

030

8. Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý 
finan ný majetok
(053) - 095A

031

C.
Obežný majetok
r. 033 + r. 041 
+ r. 048 + r. 056

032

C.I.
Zásoby
sú et (r. 034 až 
040)

033

C.I. 1.
Materiál
(112,119, 11X) 
- /191,19X/

034

2. Nedokon ená
výroba a polotovary
(121,122,12X) - 
/192,193,19X/

035

3. Zákazková výroba 
s predpokladanou 
dobou ukon enia
dlhšou ako jeden rok 
12X - 192A

036

4.

Výrobky
(123) - 194

037

5.

Zvieratá
(124) - 195

038

6.
Tovar
(132,13X,139)
- /196,19X/

039

7. Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - 391A

040

C.II.
Dlhodobé poh adávky
sú et (r. 042 až 
047)

041

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

042

Regulovaná informácia Keramoprojekt Trenčín, a.s.

Súvaha aktíva



Súvaha Ú  POD 1 - 01

Bezprostredne predchádzajúce

1                    Brutto  - as  1 ú tovné obdobie

Korekcia - as  2 Netto 3

328

328 453

51 321

3 846 47 475 58 706

50 472

3 846 46 626 58 119

619

619 519

230

230 68

20 327

20 327 13 571
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    DI

Ozna-
enie
a

STRANA AKTÍV
b íslo

riadku
c

Bežné ú tovné obdobie

Netto
2

2. Poh adávky vo i
dcérskej ú tovnej
jednotke a materskej
ú tovnej jednotke
(351A) - 391A

043

3. Ostatné poh adávky
v rámci 
konsolidovaného
celku
(351A) - 391A

044

4. Poh adávky vo i
spolo níkom,
lenom a združeniu

(354A,355A,358A,
35XA) - 391A

045

5. Iné poh adávky
(335A,33XA,371A,
373A,374A,375A,
376A,378A)-391A

046

6.
Odložená da ová
poh adávka
(481A)

047

C.III. Krátkodobé
poh adávky
sú et (r. 049 až 
055)

048

C.III.1. Poh adávky
z obchodného styku
(311A,312A,313A,
314A,315A,31XA) - 
391A

049

2. Poh adávky vo i
dcérskej ú tovnej
jednotke a materskej
ú tovnej jednotke
(351A) - 391A

050

3. Ostatné poh adávky
v rámci 
konsolidovaného
celku
(351A) - 391A

051

4. Poh adávky vo i
spolo níkom,
lenom a združeniu

(354A,355A,358A,
35XA) - 391A

052

5.

Sociálne zabezpe enie
(336) - 391A

053

6.
Da ové poh adávky
(341,342,343,345,
346,347) - 391A

054

7. Iné poh adávky
(335A,33XA,371A,
373A,374A,375A,
376A,378A) - 391A

055

C.IV.
Finan né ú ty
sú et (r .057 až 
r.061)

056

Regulovaná informácia Keramoprojekt Trenčín, a.s.

Súvaha aktíva



Súvaha Ú  POD 1 - 01

Bezprostredne predchádzajúce

1                    Brutto  - as  1 ú tovné obdobie

Korekcia - as  2 Netto 3

4 163

4 163 3 053

16 164

16 164 10 518

310

310 123

127

127 103

183

183 20
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    DI

Ozna-
enie
a

STRANA AKTÍV
b íslo

riadku
c

Bežné ú tovné obdobie

Netto
2

C.IV.1.

Peniaze
(211,213,21X)

057

2.

Ú ty v bankách
(221A,22X +/-261)

058

3. Ú ty v bankách 
s dobou viazanosti 
dlhšou ako jeden rok
22XA

059

4. Krátkodobý finan ný
majetok
(251,253,256,257,
25X) - (291,29X)

060

5. Obstarávaný
krátkodobý finan ný
majetok
(259) - 291

061

D.

asové rozlíšenie
r. 063  a  r. 064

062

D.   1.
Náklady budúcich 
období
(381,382)

063

2.
Príjmy budúcich 
období
(385)

064

Regulovaná informácia Keramoprojekt Trenčín, a.s.

Súvaha aktíva



Súvaha Ú  POD 1 - 01     DI

Ozna-
enie

a
STRANA PASÍV

b

íslo
riadku

c

Bežné ú tovné obdobie
4

Bezprostredne predchádzajúce
ú tovné obdobie

5

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   sú et (r. 068 až 070) 067 49 062 49 062

A.I.1. Základné imanie (411alebo +/- 491) 068 49 062 49 062

2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 069

3. Zmena základného imania  +/- 419 070

A.II. Kapitálové fondy    sú et (r. 072 až 077) 071 2 280 2 280

A.II.1. Emisné ážio  (412) 072

2. Ostatné kapitálové fondy (413) 073 2 280 2 280

3.
Zákonný rezervný fond  ( Nedelite ný fond) z kapitálových 
vkladov (417,418)

074

4.
Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(+/- 414)

075

5. Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú astín (+/- 415) 076

6.
Oce ovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a 
rozdelení (+/- 416)

077

A.III. Fondy zo zisku   sú et (r. 079 až 081) 078 12 862 11 491

A.III.1. Zákonný rezervný fond  (421) 079 7 639 7 339

2. Nedelite ný 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 ú tovné 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  sú et (r. 088 až r. 090) 087

B.I.1. Rezervy zákonné  (451A) 088

2. Ostatné dlhodobé rezervy (459A,45XA) 089

3. Krátkodobé rezervy (323,32X,451A,459A,45XA) 090

B.II. Dlhodobé záväzky  sú et (r. 092 až r.101) 091 377 566
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Súvaha Ú  POD 1 - 01     DI

Ozna-
enie

a
STRANA PASÍV

b

íslo
riadku

c

Bežné ú tovné obdobie
4

Bezprostredne predchádzajúce
ú tovné obdobie

5

B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku  (479A) 092

2. Dlhodobé  nevyfakturované dodávky  (476A) 093

3.
Dlhodobé záväzky vo i dcérskej ú tovnej jednotke a 
materskej ú tovnej 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) 099 377 409

9.
Ostatné dlhodobé záväzky
(474A,479A,47XA,372A,373A,377A)

100 157

10. Odložený da ový záväzok  (481A) 101

B.III. Krátkodobé záväzky   sú et (r. 103 až 111) 102 19 682 26 331

B.III.1.
Záväzky z obchodného styku
(321,322,324,325,32X,475A,478A,479A,47XA)

103 15 731 21 527

2. Nevyfakturované dodávky  (326,476A) 104 562 420

3.
Záväzky vo i dcérskej ú tovnej jednotke a materskej 
ú tovnej jednotke (361A,471A)

105

4.
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
(361A,36XA,471A,47XA)

106

5.
Záväzky vo i spolo níkom a združeniu
(364,365,366,367,368,398A,478A,479A)

107 1 645 2 145

6. Záväzky vo i zamestnancom (331,333,33X,479A) 108 82 81

7. Záväzky zo sociálneho zabezpe enia  (336,479A) 109 190 289

8.
Da ové 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

B.IV. Bankové úvery a výpomoci     sú et (r.113 až 115) 112 2 799 2 656

B.IV.1. Bankové úvery dlhodobé  (461A, 46XA) 113

2. Bežné bankové úvery  (221A,231,232, 23X,461A,46XA) 114

3.
Krátkodobé finan né výpomoci
(241,249,24X,473A,/-/255A)

115 2 799 2 656

C. asové rozlíšenie   sú et (r. 117 a r.118)
116

96 37

C.   1. Výdavky budúcich období  (383) 117

2. Výnosy budúcich období  (384) 118 96 37
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Výkaz ziskov a strát

iPotocny
Text Box
23

iPotocny
Text Box
4

iPotocny
Text Box
8



Výkaz ziskov a strát Ú  POD 2 - 01     DI

bežné ú tovné obdobie
1

Bezprostredne predchádzajúce 
ú tovné obdobie

2

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

II. Výroba  r. 05+r. 06+r. 07 04 29 218 37 632

II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb  (601,602) 05 29 218 37 632

2.
Zmeny stavu vnútroorganiza ných zásob
( +/-  ú tová skupina 61)

06

3. Aktivácia   (ú tová skupina 62) 07

B. Výrobná spotreba  r. 09+r. 10 08 20 537 29 723

B. 1.
Spotreba materiálu, energie a ostatných 
neskladovate ných dodávok  (501, 502, 503, 505A)

09 11 765 11 695

2. Služby  (ú tová skupina 51) 10 8 772 18 028

+ Pridaná hodnota  r. 03+r. 04 - r. 08 11 8 681 7 909

C. Osobné náklady    sú et (r. 13 až 16) 12 8 150 8 614

C.1. Mzdové náklady  (521,522) 13 5 913 6 274

2. Odmeny lenom  orgánov spolo nosti a družstva  (523) 14

3. Náklady na sociálne zabezpe enie   (524,525,526) 15 1 798 1 919

4. Sociálne náklady   (527, 528) 16 439 421

D. Dane a poplatky  (ú tová 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

  III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642) 19 1 600 11 518

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

20 609 9 003

  IV.
Ostatné výnosy z hospodárskej innosti
(644,645,646,648,657)

21 11 071 9 021

G.
Ostatné náklady na hospodársku innos
(543,544,545,546,547,548,549,557)

22 7 281 92

  V. Prevod výnosov z hospodárskej innosti   (-) (697) 23

H. Prevod nákladov na hospodársku innost  (-) (597) 24

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

25 -399 4 713

 VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov  (661) 26 3 500 791

I. Predané cenné papiere a podiely  (561) 27 1 000 799
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Ozna-
enie

a

Text

b

íslo
riadku

c

Skuto nos
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Výkaz ziskov a strát Ú  POD 2 - 01     DI

bežné ú tovné obdobie
1

Bezprostredne predchádzajúce 
ú tovné obdobie

2

VII.
Výnosy z dlhodobého finan ného majetku
r. 29 + r. 30 + r. 31 

28

   VII.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej ú tovnej
jednotke a v spolo nosti s podstatným vplyvom  (665A)

29

2.
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
(665A)

30

3. Výnosy z ostatného dlhodobého finan ného majetku  (665A) 31

   VIII. Výnosy z krátkodobého finan ného majetku  (666) 32

J. Náklady na krátkodobý finan ný majetok   (566) 33

   IX.
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 zú tovanie opravných položiek k finan nému
majetku +/- 565

36

   X. Výnosové úroky   (662) 37 19 96

M. Nákladové úroky   (562) 38 9 24

   XI. Kurzové zisky   (663) 39

N. Kurzové straty   (563) 40 4 11

   XII. Ostatné výnosy z finan nej innosti   (668) 41

O. Ostatné náklady na finan nú innos     (568, 569) 42 520 1 006

  XIII. Prevod finan ných výnosov   (-) (698) 43

P. Prevod finan ných nákladov   (-) (598) 44

*
Výsledok hospodárenia z finan nej innosti
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. Da  z príjmov z bežnej innosti  r. 47+ r. 48 46 683 765

R.1. - splatná   (591,595) 47 558 765

2. - odložená   (+/-592) 48 125

**
Výsledok hospodárenia z bežnej innosti
r. 25+r. 45-r. 46

49 904 2 995

  XIV. Mimoriadne výnosy   (ú tová skupina 68) 50

S. Mimoriadne náklady   (ú tová skupina 58) 51 5

T. Da  z príjmov z mimoriadnej innosti   r. 53 + r.54 52 -1

T.1. - splatná   (593) 53 -1

2. - odložená  (+/- 594) 54

MF SR . 25812/2/2006 Strana 3

Ozna-
enie

a

Text

b

íslo
riadku

c

Skuto nos
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Výkaz ziskov a strát Ú  POD 2 - 01     DI

bežné ú tovné obdobie
1

Bezprostredne predchádzajúce 
ú tovné obdobie

2

*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej innosti
r. 50 - r.51 - r.52

55 -4

U.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spolo níkom   (+/- 
596)

56

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

57 904 2 991
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A. Informácie o ú tovnej jednotke:

1 obchodné meno a sídlo ú tovnej jednotky:

KERAMOPROJEKT Tren ín, a.s.

Dolný Šianec  1013/1

Tren ín

2 dátum založenia ú tovnej jednotky: 1.5.1992

3 dátum vzniku ú tovnej jednotky: 1.5.1992

4 opis hospodárskej innosti ú tovnej jednotky:

projektová innos  v investi nej výstavbe, stavebníctvo

inžiniersko - investorské služby, stavebníctvo, sprostredkovanie obchodu, maloobchod

reprografické práce, stravovanie, prenájom, at .

5 po et zamestnancov:
z toho po et vedúcich zamestnancov:

6 ú tovná jednotka  je neobmedzene ru iacim spolo níkom v iných ú tovných jednotkách:

v prípade áno 
Obchodné meno a sídlo takejto jednotky

7 právny dôvod na zostavenie ú tovnej závierky:

a) ú tovná jednotka, ktorá je právnickou osobou

b) ú tovná jednotka, ktorá je fyzickou osobou

8 ú tovná závierka za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie bola schválená:

schvalujúci orgán ú tovnej jednotky valné zhromaždenie

dátum schválenia

k poslednému d u ú tovného obdobia (riadna)

ku d u zániku

ku d u zrušenia bez likvidácie

ku d u predchádzajúcemu vstupu do lividácie

ku d u skon enia likvidácie

ku d u rozhodnutia o skon ení konkurzu

iný

k poslednému d u ú tovného obdobia (riadna)

ku d u skon enia podnikania

ku d u predchádzajúcemu vyhlásenia konkurzu

iný

áno nie
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B. Informácie o lenoch štatutárnych, dozorných a iných orgánov ú tovnej jednotky:

1 Predstavenstvo: JUDr. A Balogh RNDr. Ing. P. Mikuláš
Ing. P. Strapec

3 Riadiace orgány: RNDr. Ing. P. Mikuláš
4 Dozorná rada: K. Mišáková Ing. B. Kovešová B. Wewers
5 Štruktúra spolo níkov - akcionárov

Podiel Hlasovacie

v tis. Sk zákl. imaní vl. maní práva v %

SPOLU
rozdiel 49 062

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je ú tovná jednotka jeho sú as ou

Ak je ú tovná jednotka sú as ou konsolidovaného celku, uvádza nalsedovné údaje:
1 obchodné meno a sídlo konsolidujúcej ú tovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú

ú tovnú závierku za všetky skupiny ú tovných jednotiek konsolidovaného celku:

obchodné meno Podnik nie je sú as ou žiadneho konsolidovaného celku
sídlo

ú tovnú závierku za tú skupinu ú tovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého sú as ou

 je aj ú tovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo ú tovnej jednotky, ktorá je bezprostredne
 konsolidujúcou ú tovnou jednotkou,

obchodné meno Podnik nie je sú as ou žiadneho konsolidovaného celku
sídlo

3 obchodné meno a sídlo konsolidujúcej ú tovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované 
ú tovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom
sa uložia tieto konsolidované ú tovné závierky,

obchodné meno Podnik nie je sú as ou žiadneho konsolidovaného celku
sídlo

D, E. Použité ú tovné zásady a ú tovné metódy

1 Spolo nos  zostavila ú tovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokra ovania vo svojej innosti:

2 Zmena ú tovných zásad a metód

Ú tovná jednotka zmenila ú tovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu ú tovnému obdobiu

Vplyv na HV, VI, Majetok, Záväzky Druh zmeny Dôvod
Vplyv zmeny v 

tis. Sk

 Názov / meno
Podiel v % na:

2 obchodné meno a sídlo konsolidujúcej ú tovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú 

áno nie

nastali nenastali
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3 Spôsob oce ovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
Ú tovná jednotka oce ovala majetok a záväzky

3a Ku d u uskuto nenia ú tovného prípadu oce ovala ú tovná jednotka majetok a záväzky:
obstarávacou cenou

Obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním

menovitou hodnotou

vlastnými nákladmi

Vlastné náklady obsahujú

reproduk nou obsarávacou cenou

3b Ku d u ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka - reálnou hodnotou:

3c Ku d u v priebehu ú tovného obdobia:

4 Da  z príjmov za bežné ú tovné obdobie:
Hodnota

558

125

5 Dotácie poskytnuté na obstaraniemajetku v bežnom ú tovnom období
Hodnota Výška dotácie

Da  z príjmov z bežnej innosti splatná

Da  z príjmov z mimoriadnej innosti splatná

Da  z príjmov z bežnej innosti odložená

Da  z príjmov z mimoriadnej innosti odložená

Zložka majetku

záväzky pri ich vzniku

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

dlhodobý finan ný majetok

zásoby obstarané kúpou

poh adávky pri odplatnom nadobudnutí

záväzky pri ich prevzatí

krátkodobý finan ný majetok obstaraný kúpou

pe ažné prostriedky a ceniny

poh adávky pri ich vzniku

provízia dopravné inépoistné

dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou innos ou

zásoby vytvorené vlastnou innos ou

dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou innos ou

príchovky a prírastky zvierat

priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú innos

as  nepriamych nákladov, ktoré sa vz ahujú na výrobu alebo inú 

dlhodobý nehmotný majetok nadobudnutý bezodplatne

dlhodobý hmotný majetoknadobudnutý bezodplatne

zásoby nadobudnuté bezodplatne

majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania

nehmotný a hmotný majetok novo zistený pri inventarizácii

trhovou hodnotou

kvalifikovaným odhadom

posudkom znalca

trhovou hodnotou

kvalifikovaným odhadom

posudkom znalca

ku d u uskuto nenia ú tovného prípadu

ku d u, ku ktorému sa zostavuje závierka

k inému d u v priebehu ú tovného obdobia
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6 Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok
Pri tvorbe odpisového plánu vychádzala ú tovná jednotka z odpisov stanovených zákonom o dani
z príjmov . 595 / 2003 Z. z. pre dlhodobý hmotný majetok.
U dlhodobého nehmotného majetku sa vychádzalo z doby životnosti majetku.
Software sa odpisuje rovnomerne štyri roky.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

1a)  Preh ad o dlhodobom majetku
31.12.2006 + prírastky - úbytky +- presuny 31.12.2007

Dlhodobý nehmotný majetok sú et 7 706 709 8 415
Zria ovacie náklady (011)

Aktivované náklady na vývoj  (012)

Softvér    (013) 7 706 709 8 415
Ocenite né práva  (014)

Goodwill (015)

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019,01X)

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok  (041) 

Poskytnuté preddavky na dlh. neh. majetok  (051)

Dlhodobý hmotný majetok sú et 66 989 3 182 -3 331 66 840
Pozemky  (031) 3 617 3 617
Stavby  (021) 35 414 764 -336 35 842
Samostatné hnute né veci a súbory hnut. vecí (022) 27 117 2 418 -2 549 -1 26 985
Pestovate ské celky trvalých porastov (025)

Základné stádo a ažné zvieratá (026)

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,02X,032) 51 51
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok  (042) 790 -446 1 345
Poskytnuté preddavky na dlhod. hm. majetok (052)

Opravná položka k nadobudn. majetku (+/- 097)

1b)  Preh ad o dlhodobom majetku
31.12.2006 + prírastky - úbytky +- presuny 31.12.2007

Dlhodobý nehmotný majetok sú et 6 827 708 7 535
Zria ovacie náklady (071,091A)

Aktivované náklady na vývoj  (072,091A)

Softvér    (073,091A) 6 827 708 7 535
Ocenite né práva  (074,091A)

Goodwill (075,091A)

Ostatný dlh. nehm. majetok  (079,07X,091A)

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (093)

Poskytnuté preddavky na dlh. nehm. majetok  (095A)

Dlhodobý hmotný majetok sú et 45 408 4 674 -2 886 47 196
Pozemky  (092A)

Stavby  (081,092A) 20 431 1 950 -335 22 046

Samostatné hnut. veci a súbory hnut. v. (082,092A) 24 977 2 724 -2 551 25 150

Pestovate ské celky trvalých porastov (085,092A)

Základné stádo a ažné zvieratá (086,092A)

Ostatný dlhodobý hm. majetok (089,08X,092A)

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (094)

Poskytnuté preddavky na dlh. hm. majetok (095A)

Opravná položka k nadobudn. majetku (+/- 098)

1 DLHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETOK
V Obstarávacích cenách (v tis. Sk)

Oprávky a opravné položky (v tis. Sk)
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1c)  Preh ad o dlhodobom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok sú et

Zria ovacie náklady

Aktivované náklady na vývoj

Softvér

Ocenite né práva

Goodwill

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehm. majetok

Dlhodobý hmotný majetok sú et

Pozemky

Stavby

Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí

Pestovate ské celky trvalých porastov

Základné stádo a ažné zvieratá 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hm. majetok

Opravná položka k nadobudnutému majetku

1d) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:
Spôsob poistenia dlhodobého majetku:
Názov pois ovne:
Výška poistenia dlhodobého majetku:

1e) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý 
majetok, pri ktorom má ú tovná jednotka obmedzené právo s ním naklada :
Suma založeného dlhodobého majetku (v tis.):
Popis:

1f) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol verite  zmluvou o zabezpe ovacom prevode práva, 
ale ktorý užíva ú tovná jednotka na základe zmluvy o výpoži ke:

1g) Nadobudnutý dlhodobý nehnute ný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnute ný majetok, pri ktorom nebolo
vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnute ností do d a, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, 
pri om ú tovná jednotka tento majetok užíva:

1h) Majetok, ktorým je goodwill a o spôsob výpo tu jeho hodnoty,
 Goodwill Brutto Korekcia Netto

 Stav k 31.12.2006

 Prírastky za rok 2006

 Úbytky za rok 2006

 Presuny (+-) za rok 2006

 Stav k 31.12.2007

Popis a spôsob výpo tu:

879 880

V zostatkových cenách (v tis. Sk)
31.12.2006 31.12.2007

879 880

2 140 1 835

21 581 19 644
3 617 3 617

14 983 13 796

51 51
790 345
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1i) Údaje, ktoré sa ú tujú na ú te 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku,
Opravná položka k nadobudnutému majetku Brutto Korekcia Netto

 Stav k 31.12.2006

 Prírastky za rok 2006

 Úbytky za rok 2006

 Presuny (+-) za rok 2006

 Stav k 31.12.2007

Popis:

1j) Výskumná a vývojová innos  ú tovnej jednotky za bežné ú tovné obdobie:
Náklady na výskum vynaložené v bežnom ú tovnom období:
Neaktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom ú tovnom období:
Aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom ú tovnom období:

2 a) ovládané ú tovné jednotky a ú tovné jednotky v ktorých má vykazujúca ú tovná jednotka podstatný vplyv
Podiel na Vlastné

zákl.imaní imanie

31.12.2006 + prírastky - úbytky +- presuny 31.12.2007

Dlhodobý finan ný majetok sú et 1 000 -1 000

Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe  (061) 1 000 -1 000

Podielové c. papiere a podiely s podstatným vplyvom (062)

Ostatné dlhodobé c. papiere a podiely (063,065)

Pôži ky ú t. jednotke v  konsolidovanom celku   (066A)

Ostatný dlhodobý finan ný majetok (067,069)

Pôži ky s dobou splatnosti do 1 roka (066A,067A,06XA) 

Obstarávaný dlhodobý finan ný majetok (043)

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finan ný majetok   (053)

2 DLHODOBÝ FINAN NÝ MAJETOK

 Názov a sídlo podniku
Výsledok hospodárenia

za rok 2007

2b)  Preh ad o dlhodobom finan nom majetku   v obstarávacích cenách (v tis. Sk)
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31.12.2006 + prírastky - úbytky +- presuny 31.12.2007

Dlhodobý finan ný majetok sú et

Podielové c. papiere a podiely v dcérskej ú t. jednotke
(096A)

Podielové c. papiere a podiely s podstatn. vplyvom (096A)

Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (096A)

Pôži ky ú tovnej jednotke v konsolidovanom celku  (096A)

Ostatný dlhodobý finan ný majetok (096A)

Pôži ky s dobou splatnosti najviac jeden rok (096A)

Obstarávaný dlhodobý finan ný majetok (096A)

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finan . majetok  (095A)

Dlhodobý finan ný majetok sú et

Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe

Podielové c. papiere a podiely s podstatným vplyvom

Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely

Pôži ky ú tovnej jednotke v  konsolidovanom celku

Ostatný dlhodobý finan ný majetok (067,069) - 096A

Pôži ky s dobou splatnosti najviac jeden rok

Obstarávaný dlhodobý finan ný majetok

Poskytnuté preddavky na dlhod. finan ný majetok

2e) Dlhodobý finan ný majetok na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý finan ný majetok, pri ktorom má 
ú tovná jednotka obmedzené právo s ním naklada :

2f) Ocenenie dlhodobého finan ného majetku ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná
závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania - vplyv takéhoto ocenenia
 na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania:

Zásoby  sú et 31.12.2006 + tvorba - zníženie 31.12.2007

Materiál (191,19X)

Nedokon ená výroba a polotovary (192,193,19X)

Zákazková výroba s predpokl. nad 1 rok 192A

Výrobky (194)

Zvieratá  (195)

Tovar  (196,19X)

Poskytnuté preddavky na zásoby (391A)

Dôvody tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k zásobám:

Hodnota

3b) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo
 zásoby na ktoré má ú tovná jednotka obmedzené právo s nimi naklada

31.12.2006 31.12.2007

2c)  Preh ad o dlhodobom finan nom majetku   - opravné položky (v tis. Sk)

2d)  Preh ad o dlhodobom finan nom majetku v zostatkových cenách (v tis. Sk)

1 000

1 000

ú tovná jednotka nemá taký majetok

 metóda vl. imania nebola použitá

3 ZÁSOBY
3a) Preh ad o opravných položkách k zásobám
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4a) údaje o zákazkovej výrobe Neú tovalo sa o zákazkovej výrobe

1. všeobecné údaje
2. hodnota tej asti výnosov zo zákazkovej výroby, ktorá bola v bežnom ú t. období vykázaná vo výnosoch:

3. metóda ur enia výnosov zo zákazkovej výroby vykázaných v bežnom ú tovnom období:

4. metóda ur enia stup a dokon enia zákazkovej výroby:

4b) údaje o zákazkovej výrobe, ktorá ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná nebola ukon ená

1 celková suma vynaložených nákladov a vykázaný zisk alebo vykázaná
strata ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka:

2 suma prijatých preddavkov: 
3 suma zadržanej platby:
4 saldo zákazkovej výroby, ktorým sa rozumie suma vynaložených nákladov a vykázaného zisku po odpo ítaní

 sú tu strát a fakturovaných súm za neukon enú zákazkovú výrobu:

Dlhodobé poh adávky sú et (391A) 31.12.2006 + tvorba - zníženie 31.12.2007

Poh adávky z obchodného styku

Poh adávky vo i ovládanej a ovládajúcej osobe

Ostatné poh adávky v rámci konsolidovaného celku

Poh adávky vo i spolo níkom, lenom a združeniu

Iné poh adávky

Odložená da ová poh adávka

 Krátkodobé poh adávky sú et (391A) 31.12.2006 + tvorba - zníženie 31.12.2007

 Poh adávky z obchodného styku 3 351 1 284 -789 3 846
 Poh adávky vo i ovládanej a ovládajúcej osobe

 Ostatné poh adávky v rámci konsolid. celku

 Poh adávky vo i spolo níkom, lenom a združeniu

 Sociálne zabezpe enie

 Da ové poh adávky

 Iné poh adávky

Dôvody tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k poh adávkam:

5b) hodnota poh adávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
 Poh adávky (spolu) 47 803
 Poh adávky do lehoty splatnosti 47 803
 Poh adávky po lehote splatnosti

5c) hodnota poh adávok zabezpe ených záložným právom alebo inou formou zabezpe enia s uvedením formy 
zabezpe enia:

5d) hodnota poh adávok, na kt. sa zriadilo záložné právo a má ú tovná jednotka obmedzené právo s nimi naklada :

5e) Popis tvorby odloženej da ovej poh adávky:

Odložená da ová poh adávka bola vytvorená vo výške  328

4 ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

5 POH ADÁVKY
5a) Preh ad o opravných položkách k poh adávkam
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Popis vzniku odloženej da ovej poh adávky:

6a) Významné zložky krátkodobého finan ného majetku
 Finan né ú ty 31.12.2007

 Peniaze  (211,213,21X) 4 163
 Ú ty v bankách  (221A,22X +/-261) 16 164

 Ú ty v bankách s dobou viazanosti nad jeden rok 22XA

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

 Obstarávaný krátkodobý finan ný majetok (259) - 291

Finan né ú ty - opravné položky 31.12.2006 + tvorba - zníženie 31.12.2007

 Peniaze  (X) x x x x

 Ú ty v bankách  (X) x x x x

 Ú ty v bankách s dobou viazanosti nad 1 rok (X) x x x x

 Krátkodobý finan ný majetok (291,29X)

 Obstarávaný krátkodobý finan ný majetok (291)

Dôvody tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek ku krátkodobému fnan nému majetku:
Hodnota

6b) Krátkodobý finan ný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo:
Krátkodobý finan ný majetok, pri ktorom má ú tovná jednotka obmedzené právo s nim naklada :

6c) ocenenie krátkodobého finan ného majetku ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka reálnou
 hodnotou - vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania:

   metóda vlastného imania nebola použitá

7a) významné položky asového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
 Náklady budúcich období  (381,382) 127 183
 Popis najvýznamnejších položiek:

 ostatné: 127 183

7b) majetok prenajatý formou finan ného prenájmu (v poznámkach prenajímate a) v tis. Istina F. výnos

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

1a) informácie o vlastnom imaní za bežné ú tovné obdobie:
1. opis základného imania

 Základné imanie tvoria spolo enské podiely spolo nosti s ru ením obmedzeným
 Základné imanie tvorí (v tis. ) 49 062 ks akcií po 1 = 49 062

ks akcií po =

 popis a práva spojené s jednotlivými druhmi akcií: Spolu 49 062

6 KRÁTKODOBÝ FINAN NÝ MAJETOK

Popis

1 VLASTNÉ IMANIE

7 ASOVÉ ROZLÍŠENIE

 Príjmy budúcich období  (385)

 Popis najvýznamnejších položiek:

 ostatné:

1. celková suma dohodnutých platieb k 31.12.2007

2. a. suma istiny a finan ného výnosu do jedného roka vrátane,

2. b. suma istiny a finan ného výnosu od jedného roka do piatich rokov vrátane,

2. c. suma istiny a finan ného výnosu viac ako pä  rokov.
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Základné imanie bolo splatené vo výške: 100% 49 062 tis. Sk

2. hodnota upísaného vlastného imania:
3. rozdelenie ú tovného zisku alebo vysporiadanie ú tovnej straty z roku 2006

 Výsledok hospodárenia za rok 2006 2 991
 Zákonný rezervný fond 300
 Nedelite ný fond

 Štatutárne fondy a ostatné fondy 1 070 -1

 Nerozdelený zisk minulých rokov

 Neuhradená strata minulých rokov

 Dividendy / podiely na zisku 1621
 Iné:

4. Ú tovná jednotka nevlastní akcie a podiely na základnom imaní , vrátane akcií a podielov
 na základnom imaní vlastnených jej dcérskymi a pridruženými podnikmi

5. preh ad o zisku alebo strate, ktorá nebola ú tovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na
ú ty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty 
Zmena reálnej hodnoty nebola v roku 2006 ú tovaná

 6. zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní (v tis. Sk) za rok 2007 za rok 2006 rozdiel+-

18 61 -43

2% 6% -4%

1 363 1 378 -15

136% 138% -1%

18 61 -43

2a) Rezervy 31.12.2006 + tvorba - zníženie 31.12.2007
predpokl. rok 

použita

Rezervy zákonné

Ostatné dlhodobé rezervy 

Krátkodobé rezervy

Popis významných položiek rezerv:

2b) Výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:
 Záväzky (spolu) 22 858

 Záväzky do lehoty splatnosti 22 858

 Záväzky po lehote splatnosti

 Na základné imanie 1 000 pripadá výsledok hospodárenia:

v percentách:

 Na základné imanie 1 000 pripadá vlastné imanie:

v percentách:

 Na akciu v hodnote 1 tis. Sk pripadá výsledok hospodárenia:

2 ZÁVAZKY
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2c) Štruktúra záväzkov pod a zostatkovej doby splatnosti:

do 1 roku od 1 do 5 r. nad 5 rokov

 Záväzky spolu 22 858 22 481 377

 Dlhodobé záväzky 377 377

 Dlhodobé záväzky z obchodného styku x

 Dlhodobé  nevyfakturované dodávky x

 Dlhodobé záväzky vo i ovládanej ovládajúcej osobe x

 Ostatné dlhodobé záväzky v rámci kons. celku x

 Dlhodobé prijaté preddavky x

 Dlhodobé zmenky na úhradu x

 Vydané dlhopisy x

 Záväzky zo sociálneho fondu 377 x 377

 Ostatné dlhodobé záväzky x

 Odložený da ový záväzok x

 Krátkodobé záväzky 19 682 19 682

 Záväzky z obchodného styku 15 731 15 731 x x

 Nevyfakturované dodávky 562 562 x x

 Záväzky vo i ovládanej a ovládajúcej osobe x x

 Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku x x

 Záväzky vo i spolo níkom a združeniu 1 645 1 645 x x

 Záväzky vo i zamestnancom 82 82 x x

 Záväzky zo sociálneho zabezpe enia 190 190 x x

 Da ové záväzky a dotácie 42 42 x x

 Ostatné záväzky 1 430 1 430 x x

 Bankové úvery a výpomoci 2 799 2 799

 Bankové úvery dlhodobé x

 Bežné bankové úvery x x

 Krátkodobé finan né výpomoci 2 799 2 799 x x

2d) Záväzky zabezpe ené záložným právom alebo inou formou:

Opis záväzkov Hodnota

2e) Spôsob vzniku odloženého da ového záväzku Odložený da ový záväzok

Ú tovná hodnota dlhodobého hmotného majetku je vyššia než jeho da ová základ a

Ú tovná hodnota poh adávky je vyššia než jej da ová základ a

2f) Preh ad o záväzkoch zo sociálneho fondu:
Záväzky zo sociálneho fondu na za iatku obdobia 409 erpanie na závodné stravovanie, regen.p.s. 102

Tvorba z nákladov 70 Sociálne výpomoci, doprava do zamestnania

Tvorba zo zisku Dôchodkové pripoistenie

Tvorba z fondov Ostatné erpanie

Tvorba z darov, dotácií erpanie spolu 102
Ostatná tvorba

Tvorba spolu 70 Záväzky zo sociálneho fondu na konci obdobia 377

2g) Údaje o vydaných dlhopisoch: ú tovná jednotka neemitovala dlhopisy
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

Záväzky SPOLU
Zostatková doba splatnosti

Vydané krátkodobé dlhopisy (241 /-/ 255A)
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2h) Údaje o bankových úveroch, pôži kách a návratných finan ných výpomociach:
Bankové úvery dlhodobé  Spolu

 Popis

 Mena

 Hodnota v cudzej mene

 Hodnota v slovenských korunách

 Výška úroku

 Splatnos

 Forma zabezpe enia

 Bežné bankové úvery  Spolu

 Popis

 Mena

 Hodnota v cudzej mene

 Hodnota v slovenských korunách

 Výška úroku

 Splatnos

 Forma zabezpe enia

 Krátkodobé finan né výpomoci  Spolu 2 799

 Popis

 Mena

 Hodnota v cudzej mene

 Hodnota v slovenských korunách 2 799

 Výška úroku

 Splatnos

 Forma zabezpe enia

3a) Významné položky asového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:
 Výdavky budúcich období  (383) 96
Popis najvýznamnejších položiek:

 ostatné: 96

4a) Významné položky derivátov:
4b) Majetok a záväzky zabezpe ené derivátmi:
4c) Forma tohto zabezpe enia.

Istina F.náklad

Popis najvýznamnejších položiek:

úrok splatnos

3 ASOVÉ ROZLÍŠENIE

 Výnosy budúcich období  (384)

Emisia
Menovitá
hodnota Emis. kurz

4 DERIVÁTY

5 MAJETOK PRENAJATÝ FORMOU FINAN NÉHO PRENÁJMU
majetok prenajatý formou finan ného prenájmu (v poznámkach nájomcu) v tis. Sk:

1. celková suma dohodnutých platieb k 31.12.2007

2. a. suma istiny a finan ného výnosu do jedného roka vrátane,

2. b. suma istiny a finan ného výnosu od jedného roka do piatich rokov vrátane,

 ostatné:

2. c. suma istiny a finan ného výnosu viac ako pä  rokov.
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H. Informácie o výnosoch

a)Tržby za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty pod a typov výkonov a hlavných oblastí odbytu

... ... ... ...

 Tržby za predaj tovaru 3 3
 Tržby za predaj vl. výrobkov

 Tržby za predaj služieb 29 218 29 218
 Tržby za vlastné výkony a tovar spolu 29 221 29 221

... ... ...

 Tržby za predaj tovaru 3 3
 Tržby za predaj vl. výrobkov

 Tržby za predaj služieb 29 218 29 218
 Tržby za vlastné výkony a tovar spolu 29 221 29 221

b) Zmena stavu vnútroorganiza ných zásob

c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov,
 Aktivácia   (ú tová skupina 62)

 Aktivácia materiálu a tovaru

 Aktivácia vnútroorganiza ných služieb

 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej innosti,
 Ostatné výnosy z hospodárskej innosti 12 671

 Tržby z predaja DNM

 Tržby z predaja DHM 1 600

 Tržby z predaja materiálu

 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omešk.

 Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk.

 Výnosy z odpísaných pohladávok 4 750

 Ostatné výnosy z hospodárskej innosti 6 321

Zahrani ie:

 dary

 reprezenta né

 nákupná cena zvierat

Tržby pod a hlavných inností Spolu
Hlavné innosti

Tržby pod a teritórií odbytu Spolu SR

 Zmena stavu vnútroorganiza ných zásob v súvahe

 Zmena stavu vnútroorganiza ných zásob vo výkaze ziskov a strát

rozdiel

Dôvody vzniku rozdielu

 manká a škody

 opravné položky

 zmena metódy oce ovania

 iné:

Popis

Popis
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e) Opis a suma významných položiek finan ných výnosov
 Finan né výnosy 3 519

 Tržby z predaja c. p. a podielov 3 500

z toho tržby z predaja dlhodobého FM 3500
 Úroky 19

 Kurzové zisky

z toho kurzové zisky k 31.12.2007

z toho kurzové zisky na cash k 31.12.2007

 Výnosy z precenenia cenných papierov

 Výnosy z dlhodob. finan ného majetku

 Výnosy z krátkodob. finan ného majetku

 Výnosy z derivátových operácií

 Ostatné finan né výnosy

f) Mimoriadne výnosy týkajúce sa bežného ú tovného obdobia, minulých období - ich suma a opis

bežného minulých

 Výnosy zo zmeny metódy

 Náhrady škôd

 Ostatné mimoriadne výnosy

I. Informácie o nákladoch

a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby,
 Služby 8 772

 Opravy a udržiavanie 1 523

 Cestovné 149

 Náklady na reprezentáciu

 Ostatné služby 7 100

 v tom:

b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej innosti,
 Ostatné náklady na hospodársku innos 7 890

 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku 609

 Predaný materiál

 Dary

 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omešk.

 Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk.

 Odpis poh adávky 5 914

Tvorba a zú tovanie opravných položiek 1 284

 Ostatné náklady na hospodársku innos 83

 Manká a škody

 Mimoriadne výnosy
týkajúce sa období:

Popis

Popis

Popis

Popis
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c) Opis a suma významných položiek finan ných nákladov 
 Finan né náklady 2 533

 Predané cenné papiere a podiely 1 000

z toho predaný dlhodobý FM 1 000

 Úroky 9

 Kurzové straty 4

z toho kurzové straty k 31.12.2007

z toho kurzové straty na cash  k 31.12.2007

 Náklady na precenenie cenných papierov

 Náklady na krátkodobý finan ný majetok

Tvorba a zú tovanie opravných položiek

 Náklady na derivátové operácie

 Ostatné finan né náklady 520

 Manká a škody na finan nom majetku

d) Mimoriadne náklady týkajúce sa bežného ú tovného obdobia, minulých období - suma a opis
 Mimoriadne náklady

bežného minulých

 Náklady na zmenu metódy

 Škody

 Ostatné mimoriadne náklady

J. Informácie o daniach z príjmov

a) Suma odložených daní z príjmov vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov

b) Suma odloženej da ovej poh adávky ú tovanej v bežnom ú tovnom období, týkajúcej sa:

c) Suma odloženého da ového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neú tovania tej asti odloženej 
da ovej poh adávky v bežnom ú tovnom období, o ktorej sa ú tovalo v predchádzajúcich
ú tovných obdobiach,

d) Odložená da ová poh adávka nebola zaú tovaná k týmto sumám:

a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením:

ú tovná jednotka nemá povinnos  ú tovania odložených daní
558

125

683

302

381

381

g) Zmena sadzby dane z príjmov: aktuálna sadzba dane 19%

Popis

týkajúce sa období:
Popis

1. ú tovaných v bežnom ú tovnom období ako náklad

 na ú ty vlastného imania bez ú tovania na ú ty nákladov a výnosov,

f) Vz ah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov

2.  ú tovaných v bežnom ú tovnom období ako výnos

 umorenia da ovej straty

 nevyužitých da ových odpo tov a iných nárokov

do asných rozdielov predchádzajúcich ú tovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich ú tovných obdobiach odložená 
da ová poh adávka neú tovala

neuplatneného umorenia da ovej straty

nevyužitých da ových odpo tov a iných nárokov

odpo ítate ných do asných rozdielov

e) Odložená da  z príjmov, ktorá sa vz ahuje k položkám ú tovaným priamo

Splatná da  z príjmov

Odložená da  z príjmov

Da  z príjmov spolu

Da  pripadajúca na výsledok hospodárenia pred zdanením

Rozdiel

Da  pripadajúca na trvalé rozdiely medzi VH a základom dane
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K . Informácie o údajoch na podsúvahových ú toch

Hodnota Ú et

významné položky prenajatého majetku:

významné položky majetku prijatého do úschovy:

významné položky poh adávok:

významné položky záväzkov:

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

a) Opis a hodnota budúcich možných záväzkov nevykázaných v súvahe
Hodnota

vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí

z poskytnutých záruk

zo všeobecne záväzných právnych predpisov

zo zmlúv o podriadenom záväzku

z ru enia

Iné:

z toho: týkajúce sa spriaznených osôb

b) Opis a hodnota budúcich práv a povinností ú tovnej jednotky nevykázaných v súvahe
Hodnota

z devízových termínovaných obchodov

z obchodov s finan nými derivátmi

z op ných obchodov

z dodania alebo prevzatia výrobkov alebo služieb

zo zmluvy o kúpe prenajatej veci

z nájomných zmlúv

servisných zmlúv

poistných zmlúv

koncesionárskych zmlúv

licen ných zmlúv
práv a povinností z investovania prostriedkov 
získaných oslobodením od dane z príjmov

z privatizácie

Iné:

z toho: týkajúce sa spriaznených osôb

Opis

Opis

Opis
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M. Príjmy a výhody lenov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

ú tovnej jednotky

 Príjmy a výhody lenov Štatutárne Dozorné Iné: Iné: Bývalí 

 orgánov ú tovnej jednotky orgány orgány lenovia

 Odmeny lenom orgánov

 Iné pe ažné príjmy

 Nepe ažné príjmy

 Suma pe ažných preddavkov

 Hodnota nepe ažných preddavkov

 Suma úverov

 záruky za záväzky lenov orgánov

N. Informácie o ekonomických vz ahoch ú tovnej jednotky a spriaznených osôb

a) Zoznam obchodov, ktoré sa uskuto nili medzi ú tovnou jednotkou a spriaznenými osobami
Spiaznené osoby Druh ve kos Cenová Percento Neukon ené

transakcie transakcie politika celk. obj. transakcie

materské podniky

dcérske podniky

sesterské podniky

spolo né podniky

pridružené podniky

akcionári, spolo níci

s podstatným vplyvom

k ú ový management

podniky ovládané akcionármi

podniky ovládané managementom

Druhy transakcií: 1 - kúpa a predaj zásob, 2 - kúpa a predaj iného majetku, 3 - služby,

4 - obchodné zastúpene, komisionárske zmluvy, 5 - leasingové zmluvy, 6 - licen né zmluvy, 

7 - transfer know-how v oblasti výskumu a vývoja, 8 - zmluvy o financovaní, 9 - záruky

10 - manažérske zmluvy, 11 - iné:

b) Obchody pod a písmena a), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane okrem informácií o týchto 
obchodoch, ktoré sa v súlade s požiadavkami na uvádzané informácie pod a § 3 ods. 1 uvádzajú samostatne:

c) Zoznam obchodov ú tovnej jednotky dohodnutých s ovládanou a ovládajúcou osobou bez oh adu na to, i sa 
obchody medzi nimi v bežnom ú tovnom období uskuto nili alebo neuskuto nili:
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O. Informácie o skuto nostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje 

ú tovná závierka do d a zostavenia ú tovnej závierky

a) poklese alebo zvýšení trhovej ceny finan ného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému
 sa zostavuje ú tovná závierka do d a zostavenia ú tovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien:

b) dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa ú tovná jednotka
dozvedela medzi d om, ku ktorému ú tovná závierka zostavuje a d om jej zostavenia:

c) zmene spolo níkov ú tovnej jednotky:

d) prijatí rozhodnutia o predaji ú tovnej jednotky alebo jej asti:

e) zmenách významných položiek dlhodobého finan ného majetku:

f) za atí alebo ukon ení innosti asti ú tovnej jednotky, napríklad odštepného závodu,
organiza nej zložky, prevádzkarne:

g) vydaných dlhopisoch a iných cenných papierov:

h) zlú ení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy ú tovnej jednotky:

i) mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie ú tovnej jednotky, napr. o živelnej pohrome:

j) získaní alebo odobratí licencií alebo iných povolení významných pre innos  ú tovnej jednotky:

Zmena

31.12.2006 31.12.2007 stavu

 Základné imanie zapísané do obchodného registra 49 062 49 062

Základné imanie nezapísané do obchodného registra

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

Emisné ážio

Rezervný fond (nedelite ný fond) tvorený z 
kapitálových vkladov

Ostatné kapitálové fondy 2 280 2 280
Oce ovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku 
hospodárenia

Fondy tvorené zo zisku 11 491 12 862 1 371
Nerozdelený zisk minulých rokov 1 778 1 777 -1
Neuhradená strata minulých rokov

Výsledok hospodárenia v schva ovaní 2 991 x

Ú tovný zisk alebo ú tovná strata x 904 904
Vyplatené dividendy x x -1 621

alšie zmeny vlastného imania x x

Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikate a.

Vlastné imanie spolu 67 602 66 885 -717

P. Preh ad zmien vlastného imania za rok 2007

Položka
Stav

Popis (dôvody zmien)

 zisk za rok 2007
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Regulovaná informácia Keramoprojekt Trenčín, a.s.

Cash-flow

iPotocny
Text Box
23.4.2008



Ozna-
enie

OBSAH POLOŽKY
Bežné

ú tovné
obdobie

Minulé
ú tovné
obdobie

 A. Pe ažné toky z prevádzkovej innosti  (vykázané nepriamou metódou)
 Z / S Výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred zdanením da ou z príjmov (+/-) 1 587 3 760

 A.1.
Nepe ažné operácie ovplyv ujúce výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred zdanením da ou
z príjmov (sú et A. 1. 1. až A. 1. 13.) (+/-)

2 084 3 609

 A.1.1. Odpisy a zníženia hodnoty dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+) 5 218 5 502

 A.1.2.
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ú tovaná
pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú innos , s výnimkou jeho predaja (+)

 A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)
 A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)
 A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/-) 495 -424
 A.1.6. Zmena stavu položiek asového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) -128 314
 A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku ú tované do výnosov (-)
 A.1.8. Úroky ú tované do nákladov (+) 9 24
 A.1.9. Úroky ú tované do výnosov (-) -19 -96

 A.1.10.
Kurzový zisk vy íslený k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému 
sa zostavuje ú tovná závierka (-)

 A.1.11.
Kurzová strata vy íslená k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému 
sa zostavuje ú tovná závierka (+)

 A.1.12.
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za pe ažný
ekvivalent (+/-)

-3 491 -1 716

 A.1.13.
Ostatné položky nepe ažného charakteru, ktoré ovplyv ujú výsledok hospodárenia z bežnej 
innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe ažných tokov 

(+/-)
5

 A.2.
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými 
záväzkami s výnimkou položiek  pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov) na výsledok 
hospodárenia z bežnej innosti (sú et A. 2. 1. až A. 2. 4.)

3 878 2 730

 A.2.1. Zmena stavu poh adávok z prevádzkovej innosti (-/+) 10 555 -6 056
 A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej innosti (+/-) -6 681 8 770
 A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+) 4 16

 A.2.4.
Zmena stavu krátkodobého finan ného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je sú as ou
pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov (-/+)

 A*
Pe ažné toky z prevádzkovej innosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú 

osobitne v iných astiach preh adu pe ažných tokov (+/-), (sú et Z/S + A1 + A 2)
7 549 10 099

 A.3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investi ných inností (+) 19 96

 A.4. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finan ných inností (-) -9 -24

 A.5.
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investi ných
inností (+)

 A.6.
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do 
finan ných inností (-)

-1 621 -13 318

 A** Pe ažné toky z prevádzkovej innosti (+/-), (sú et A1. až A. 6.) 4 351 -6 907

 A.7.
Výdavky na da  z príjmov ú tovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do 
investi ných inností alebo finan ných inností (-/+)

-377 -2 285

 A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na prevádzkovú innos  (+)
 A.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na prevádzkovú innos  (-) -5

 A*** istý pe ažné toky z prevádzkovej innosti (sú et Z/S + A1. až A. 9.) 5 561 -5 437
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B. Pe ažné toky z investi nej innosti

B. 1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) -709 -448
B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) -3 182 -2 414

B. 3.
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s 
výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažné ekvivalenty a cenných papierov 
ur ených na predaj alebo na obchodovanie (-)

B. 4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

B. 5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 1 600 11 518

B. 6.
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s 
výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažné ekvivalenty a cenných papierov 
ur ených na predaj alebo na obchodovanie (+)

3 500

B. 7.
Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou inej ú tovnej jednotke, ktorá je 
sú as ou konsolidovaného celku (-)

B. 8.
Príjmy zo splácania dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou inej ú tovnej
jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)

B. 9.
Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou 
dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-
)

B. 10.
Príjmy zo splácania pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou 
pôži iek poskytnutých ú tovnej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)

2 440

B. 11.
Príjmy z prenájmu súboru hnute ného majetku a nehnute ného majetku používaného a 
odpisovaného nájomcom (+)

B. 12. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)

B. 13.
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do 
prevádzkových inností (+)

B. 14.
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo 
ak sa tieto výdavky považujú za pe ažné toky z finan nej innosti (-)

B. 15.
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak 
sa tieto výdavky považujú za pe ažné toky z finan nej innosti (+)

B. 16. Výdavky na da  z príjmov ú tovnej jednotky, ak je ju možné za leni  do investi ných inností (-)

B. 17. Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investi nú innos  (+)

B. 18. Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investi nú innos  (-)

B. 19. Ostatné príjmy vz ahujúce sa na investi nú innos  (+)

B. 20. Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investi nú innos  (-)

 B*** isté pe ažné toky z investi nej innosti (sú et B. 1. až B.20.) 1 209 11 096

C. Pe ažné toky z finan nej innosti

 C.1. Pe ažné toky vo vlastnom imaní (sú et C. 1. 1. až C. 1. 8.)

 C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

 C.1.2.
Príjmy z alších vkladov do vlastného imania spolo níkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je 
ú tovnou jednotkou (+)

 C.1.3. Prijaté pe ažné dary (+)

 C.1.4. Príjmy z úhrady straty spolo níkmi (+)

 C.1.5.
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov 
(-)

 C.1.6. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ú tovnou jednotkou(-)

 C.1.7.
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spolo níkmi ú tovnej jednotky a fyzickou 
osobou, ktorá je ú tovnou jednotkou (-)

 C.1.8. Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)

 C.2.
Pe ažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finan nej innosti
(sú et C. 2. 1. až C. 2. 10.)

-14 161

 C.2.1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)

 C.2.2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)

 C.2.3.

Príjmy z úverov, ktoré ú tovnej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s 
výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu innosti (+)

 C.2.4.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré ú tovnej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej
banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu innosti (-)

 C.2.5. Príjmy z prijatých pôži iek (+) 143 290
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 C.2.6. Výdavky na splácanie pôži iek (-)

 C.2.7.
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe 
prenajatej veci (-)

-157 -129

 C.2.8.
Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnute ného majetku a nehnute ného majetku 
používaného a odpisovaného nájomcom (-)

 C.2.9.

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finan nej
innosti ú tovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti preh adu

pe ažných tokov (+)

 C.2.10.

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z 
finan nej innosti ú tovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti
preh adu pe ažných tokov (-)

C. 3.
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (-)

C. 4.
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do 
prevádzkových inností (-)

C. 5.
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo 
ak sa považujú za pe ažné toky z investi nej innosti (-)

C. 6.
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak 
sa považujú za pe ažné toky z investi nej innosti (+)

C. 7.
Výdavky na da  z príjmov ú tovnej jednotky, ak ich možno za leni  do finan ných inností (-)

C. 8. Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na finan nú innos  (+)

C. 9. Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na finan nú innos  (-)

 C*** isté pe ažné toky z finan nej innosti (sú et C. 1. až C. 9.) -14 161

 D. isté zvýšenie alebo isté zníženie pe ažných prostriedkov (+/-)(sú et A+B+C) 6 756 5 820

 E.
Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na za iatku ú tovného obdobia 
(+/-)

13 571 7 751

 F.
Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia 
pred zoh adnením kurzových rozdielov vy íslených ku d u, ku ktorému sa zostavuje 
ú tovná závierka (+/-)

20 327 13 571

 G.
Kurzové rozdiely vy íslené k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku 
d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)

 H.
Zostatok pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci ú tovného
obdobia, upravený o kurzové rozdiely vy íslené ku d u, ku ktorému sa zostavuje 
ú tovná závierka (+/-).

20 327 13 571

R . Dopl ujúce informácie k preh adu pe ažných tokov

*  štruktúra pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov: pozostávajú z pokladnice a bankových ú tov

*  dôvody nesúladu medzi sumami preh adu pe ažných tokov a príslušnými položkami vykázanými v súvahe:
nebol vykázaný nesúlad

*  zmeny použitých zásad na ur enie obsahovej náplne a štruktúry pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov
oproti roku 2006: neuskuto nili sa zmeny v zásadách a štruktúre pe ažných tokov

* použitá metóda vykazovania pe ažných tokov z prevádzkovej innosti: nepriama metóda
priama metóda alebo nepriama metóda, pri om

*skuto nosti, ktoré nemajú priamy vplyv na pe ažné toky, ale
1. ovplyv ujú v bežnom ú tovnom období štruktúru majetku, záväzkov a vlastného imania ú tovnej jednotky 
a vznikajú z investi nej innosti a finan nej innosti:
2. vplývajú na výsledok hospodárenia z bežnej innosti:
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