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POLROČNÁ SPRÁVA

Oznámenie spôsobu zverejnenia 
polročnej finančnej správy                 

v sídle emitenta, na 
internetovej stránke, v 

Základné imanie (v EUR):

Časť 1.- Identifikácia emitenta

1.5.1992

emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
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Predmet podnikania:

alebo

Priebežná účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy) , alebo podľa IAS/IFRS  (medzinárodné štandardy) podľa SAS

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

CASH-FLOW-Nepriama metóda

UPOZORNENIE                                                                 
Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)

Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

Poznámky priebežnej účtovnej závierky

CASH-FLOW-Priama metóda

Príloha č. 5 (P5Poznámky)

Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí
zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných
štandardov.

Súvaha podľa IAS/IFRS Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS/IFRS)

Priebežná  účtovná závierka podľa IAS/IFRS Účtovná závierka-základné údaje

V § 35 ods. 5, 6, 7 zákona o burze je ustanovený minimálny
obsah skrátenej priebežnej účtovnej závierky

Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka
okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o

Časť 2. Účtovná závierka

informačného systému, v ktorej bola polročná finančná 
správa zverejnená 

20.8.2010

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

Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)
Priebežná  účtovná závierka podľa SAS Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)

Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)Výkaz ziskov  a strát priebežnej účtovnej závierky
Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)

Účtovná závierka-základné údaje
Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva

§ 47 ods. 4 zákona o burze dennej tlači - 
Hospodárske noviny

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o burze

Dátum zverejnenia
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nie

Dátum auditu:

§ 35 ods. 3 zákona o burze
nie

(§ 35 ods. 11 zákona o burze)  Ak polročná finančná správa nebola overená alebo preverená audítorom, emitent uvedie o tejto skutočnosti vo svojej správe vyhlásenie !

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

Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS/IFRS)

Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS

Súvaha podľa IAS/IFRS

Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS/IFRS)

Poznámky podľa IAS/IFRS

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)

Časť 3. Priebežná správa 

Priebežná  konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Poznámky podľa IAS/IFRS

Polročná finančná správa bola overená, alebo preverená audítorom (u polročnej správy nie je povinnosť)  (áno/nie)

Interaudit Benetip, s.r.o., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, licencia SKAu č. 21

V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne 
zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS. Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS

okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o
účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a
tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá
nespĺňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve,
zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných
účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.

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

Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS/IFRS)

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:

Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS/IFRS)

Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)

Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS/IFRS)

Podľa § 35 ods. 2 písm. a) polročná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS
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§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:

Spoločnosť po skončení I. polroku 2010 nezaznamenala žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na jej finančnú a majetkovú situáciu, a ktoré by mali negatívny vplyv na výšku 
kurzu akcie.

V II. polroku 2010 Keramoprojekt Trenčín a.s. vzhľadom na hospodársku situáciu neočakáva nárast tržieb, ale počítame s dosiahnutím zisku 50 tis. EUR.

Spoločnosť v I. polroku 2010 nevynakladala žiadne finančné prostriedky do oblasti výskumu a vývoja.

Príloha P 12

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

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,

§ p ) p p j p p yp ý p p , ý j §
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve")
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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)

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

V I. polroku 2010 nedošlo k žiadnym podstatným obchodom, ktoré by ovplyvnili finančné postavenie, alebo činnosť a.s.

Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, a ich dopad na priebežnú účtovnú 
závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia. Ak ide o emitentov akcií, zahŕňa priebežná 
správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a to

a) obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v 

k týmto údajom môžu byť zahrnuté aj údaje podľa § 35 ods. 9 zákona o burze

b) akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť 
emitenta počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia

Keramoprojekt Trenčín a.s. v I. polroku 2010 nenadobudol vlastné akcie, dočasné listy ani obchodné podiely podľa § 22 Zák. o účtovníctve.

Valné zhromaždenie dňa 29.6.2010 na svojom zasadnutí rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2009 takto: Zisk k rozdeleniu - 100%:   72 543,42 EUR. Prídel do zákonného rezervného 
fondu - 10%: 7 254,34 EUR, prídel do sociálneho fondu - 10%: 7 254,34 EUR, tantiémy - 80%: 58 034,74 EUR.

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Regulovaná informácia Keramoprojekt Trenčín a.s.



§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve

h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

Podľa § 35 ods. 10) zákona o burze ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými 
osobami.
Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia transakcie so spriaznenými osobami - PIO Keramoprojekt a.s. vo výške 213 778 EUR. Išlo najmä o nájom nehnuteľností, 
plotrovacie práce, prenájom hardwaru a softwaru, refakturácia nákladov za služ. cesty osobnými autami, za inžiniersko-investorské služby.

Nedošlo k žiadnym zmenám v obchodoch, ktoré boli uvedené v poslednej ročnej správe.

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

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:

Spoločnosť nepoužíva zabezpečovacie deriváty pre zabezpečovanie obchodov.

A.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Regulovaná informácia Keramoprojekt Trenčín a.s.



b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené

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 na finančné vyrovnávanie záväzkov v čase ich splatnosti dostatočné.

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

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 enviromentálne cieľ spoločnosti, popisuje integrovaný manažérsky systém v spoločnosti, poskytuje 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, všetky 
normy a smernice sú dostupné každému zamestnancovi spoločnosti.

Vzor Vyhlásenia o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku sa nachádza na www.bsse.sk ako príloha k Burzovým pravidlám.

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 zverejnené na internetovej stránke www.keramoprojekt.sk.

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

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
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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

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

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. 

Vedenie a.s. stanovuje a pravidelne hodnotí ukazovatele potrebné na zisťovanie stavu a funkčnosti všetkých hlavných procesov chodu spoločnosti, 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 účelnosti a efektívnosti procesov. v prípade, keď nie sú dosiahnuté plánované výsledky, je zavedené opatrenie k náprave. Pri riešení nezhôd ako interných, tak 
externých, je primerane závažnosti problému uplatňované tímovo orientované štruktúrované riešenie problémov.

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

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania
Valné zhromaždenie sa uskutočnilo 29. júna 2010. Na svojom zasadnutí schválilo účtovnú závierku za rok 2009, rozdelenie zisku za rok 2009 a schválilo tiež audítora pre rok 2010. 
Práva a povinnosti ustanovujú právne predpisy a stanovy a.s. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňujú na valnom 
zhromaždení, na ktorom môže akcionár požadovať vysvetlenia, podávať návrhy k prerokovávanému programu a hlasovať. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou 
hodnotou jeho akcií. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti, ktorý valné zhromaždenie určí na rozdelenie. Podrobnejší opis práv akcionárov je v prílohe P 12.

Predseda predstavenstva-JUDr.Adolf Balogh,podpredseda predstavenstva-RNDr.Ing.Pavel Mikuláš a Ing.Pavel Strapec ml. Predstavenstvo a.s. sa v I.polroku 2010 zišlo dva krát. Na 
svojich zasadnutiach hodnotilo svoju doterajšiu činnosť, ktorú priebežne vykonáva a to: strategické riadenie a rozvoj a.s. Počas I. polroka 2010 neboli prijaté žiadne závažné 
rozhodnutia, ktoré by mali vplyv na zmenu kurzu akcií. Rozhodnutia predstavenstva a.s. sa v I. polroku 2010 týkali len bežného riadenia spoločnosti vo všetkých oblastiach jej 
činnosti, stavu pohľadávok a záväzkov, riešenie personálnych otázok a prestavbu bývalej závodnej jedálne na fitnescentrum.
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ISIN Druh Forma Podoba Počet Opis práv
CS0009007257 akcie na doručiteľa verejne obchodova- 49 062 P 12

teľné v zaknihovanej 
podobe

% na ZI Prijaté/neprijaté na 
obchodovanie

100 % Prijaté na obchodovanie

ISIN
Druh
Forma
Podoba

33,20 €
Menovitá hodnotaVydané cenné papiere, ktoré tvoria

základné imanie vrátane údajov o
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)           

Obmedzená prevoditeľnosť 
(popis)

b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

Vydané dlhopisy (áno/ v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky 
dlhopisy sú splatené uviesť nie)                            

nie

nie je obmedzená prevoditeľnosť
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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

c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa)

d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv

Štruktúra akcionárov: JUDr. Balogh Adolf, Bratislava 15%, RNDr. Ing. Mikuláš Pavel , Trenčín 31%, Oost-Europa Participaties B.V., Lochen 13%, DSC a.s., Bratislava 20%, 
Reggehuys Management B.V., Ad Warnsveld, Holandsko 6%, ostatní drobní akionári 15%.

Pri vymeniteľných dlhopisoch, 
postup pri ich výmene za akcie

(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)

Spoločnosť nemá majiteľov cenných papierov s osobitnými právami kontroly. Všetci akcionári majú rovnaké práva. 

Sídlo
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i) 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 

h) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

e) obmedzeniach hlasovacích práv

g) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov

f) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích 
práv

V a.s. nie sú obmedzené hlasovacie práva.

Nie sú dohody medzi majiteľmi medzi cenných papierov, ktoré môžu viesť k obmedzeniam hlasovacích práv a obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov.

Príloha P 12.

Predstavenstvo vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpeuje 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.
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sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi

j) 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

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje priebežná 
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 podľa požiadaviek uvedených odsekoch 3 a 4 § 35 zákona o burze a že uvedená priebežná správa obsahuje 
verný prehľad informácií podľa odseku 9 § 35 zákona o burze.

JUDr. Adolf Balogh, predseda predstavenstva a RNDr. Ing. Pavel Mikuláš, podpredseda predstavenstva a prokurista Kermoprojektu Trenčín a.s. prehlasujú, že podľa ich najlepších 
znalostí priebežná účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku 
emitenta. Toto prehlásenie podpisujú vlastnoručným podpisom v prílohe tejto polročnej správy.

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze

A.s. 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.

Spoločnosť uzatvorila v I. polroku 2010 iba zmluvy, ktoré súviseli so zabezpečením jej podnikateľskej činnosti. Žiadne mimoriadne zmluvy dlhodobejšieho charakteru spoločnosť 
nemá uzatvorené.
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Poznámky k účtovnej závierke k 30. júnu 2010 
 
 
A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE 

 
 

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti: 
 
Keramoprojekt Trenčín, a.s. 
Dolný Šianec 1013/1 
911 48 Trenčín 
 
Akciová spoločnosť Keramoprojekt Trenčín, bola založená 1. mája 1992 a do obchodného registra bola zapísaná 1. mája 
1992 (Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka číslo 34/R).  

 
 
2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú: 

 
- inžiniersko-investorské služby a činnosti v investičnej výstavbe 
- projektová činnosť v investičnej výstavbe 
- stavebníctvo 
- poskytovanie software 
- dodávky a poradenstvo k programom na spracovanie dát 
- geodetické a kartografické činnosti 
- podnikateľské poradenstvo v oblasti investičnej výstavby a projektovania 
- sprostredkovanie obchodu 
- maloobchod v rámci ohlasovacej živnosti 
- veľkoobchod v rámci ohlasovacej živnosti 
- reprografické práce 
- prenájom vecí, zariadení a motorových vozidiel 
- odborné kurzy a semináre v oblasti investičnej výstavby a projektovania 
- sekretárske služby a preklady(vr. tlmočníckych služieb) 
- projektovanie elektrických zariadení 
- realitná agentúra 
- ubytovacie zariadenie 
- nepravidelná cestná preprava osôb 
- znalecký ústav – oceňovanie a hodnotenie podnikov 
- cestná nákladná doprava 
- statické výpočty nosných konštrukcií stavieb 
- prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb 
- prevádzkovanie parkoviska 
- prenájom nebytových priestorov 
- reklamné činnosti a ich sprostredkovanie 
 
 

3. Priemerný počet zamestnancov  
Priemerný počet zamestnancov a.s. v I. polroku 2010 bol 26, z toho 2 vedúci zamestnanci (v roku 2009 bol 33, z toho 2 
vedúci zamestnanci). 
 
 

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 
 Účtovná závierka a.s. k 30. júnu 2010 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2010 do 30. júna 2010. 
 
5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 
 Účtovná závierka a.s. k 31. decembru 2009, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením 

a.s. dňa 29. júna 2010. 
 

 
 
 

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 
 

Štatutárny orgán: Predstavenstvo 
Predseda predstavenstva: JUDr. Ing. Adolf Balogh 
Podpredseda predstavenstva: Ing. RNDr. Pavel Mikuláš 
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Podpredseda predstavenstva: Ing. Pavel Strapec ml. 
 
Prokúra:   Ing. RNDr. Pavel Mikuláš 
 
Dozorná rada: 
Predseda dozornej rady: Kvetoslava Mišáková 
Podpredseda dozornej rady: Ing. Barbora Kövešová 
Podpredseda dozornej rady: B. W. G. Wewers 

 
 

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 
 

Štruktúra spoločníkov Keramoprojektu Trenčín a.s.: 
Hlasovacie práva

EUR % %

JUDr. Balogh Adolf, Bratislava 247 406 15 15
RNDr. Ing. Mikuláš Pavel, Trenčín 500 357 31 31
Oost-Europa Participaties B. V., Lochen 212 779 13 13
DSC a.s., Bratislava 325 792 20 20
Reggehuys Management B.V., Ad Warnsveld, Holandsko 105 078 6 6
ostatní drobní akcionári 237 446 15 15
Spolu 1 628 858 100 100

Podiel na základom imaní

 
 
 
 

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU 
 

Keramoprojekt Trenčín a.s. nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku. 
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E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH   
 

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania a.s. (going concern). 

 
 
(b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace 
s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny od 1. januára 2003 nie sú úroky 
z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku 
do používania. 
 
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame 
náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.  
 
Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj 
sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie náklady na vývoj, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo 
proces, pri ktorých je možné preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a spoločnosť má dostatočné zdroje 
na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá je 
pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov. 
 
Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas maximálne 5 rokov, a to v tých účtovných obdobiach, v ktorých 
sa očakáva predaj produktu alebo využívanie procesu. Ak sa zníži ich hodnota, odpisujú sa na sumu, ktorá je 
pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov. 
  
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a 
predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení 
dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné 
náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, 
metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 
 Predpokladaná Metóda  Koeficient 
  doba používania 

v rokoch 
odpisovania  odpisovania, 

alebo % odpis. 
     
     
Softvér 4 zrýchlená  5 
     
Drobný dlhodobý nehmotný majetok rôzna Účet 518   
 
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania 
a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení 
dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) 
je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba 
používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 
 Predpokladaná Metóda  Ročná odpisová 
  doba používania v rokoch odpisovania  sadzba v %, 

koeficient zrýchl.odp.
Stavby 20 rovnomerná  5,0 
Stroje, prístroje a zariadenia 4 až 12 zrýchlená  5 až 13 
Dopravné prostriedky 4 až 6 zrýchlená  5 až 7 
Drobný dlhodobý hmotný majetok rôzna jednorazový odpis  100 

 
 
 
(c) Cenné papiere a podiely 

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej 
ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.  
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(d) Zásoby  
Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi 
(zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou. 
 
Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). 
Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým 
priemerom z obstarávacích cien. 
 
Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych 
nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do 
vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú 
súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov. 
 
Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie 
a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.   
 
Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky. 
 

(e) Zákazková výroba 
Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky (angl. percentage-of-completion-method). 

 
 
(f) Pohľadávky 

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté 
vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie 
sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky. 
 

(g) Peňažné prostriedky a ceniny 
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou. 
 

(h) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej 
a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
 

(i) Rezervy 
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát 
z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. 

 
(j) Záväzky 

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. 
Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve 
a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.  

 
(k) Odložené dane 

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:  
a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich 

daňovou základňou, 
b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu 

od základu dane v budúcnosti, 
c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. 
 

(l) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady 
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
 
Bezodplatne pripísaný proporčný podiel emisných kvót v ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou sa účtuje v prospech 
výnosov budúcich období.  
 
Zúčtovanie výnosov budúcich období sa uskutočňuje v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pripísaných 
emisných kvót z dôvodu ich predaja alebo tvorby rezervy alebo splnenia povinnosti odovzdania emisných kvót. 
 

(m) Prenájom (lízing) 
Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie 
nájomca. 
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Finančný prenájom (s kúpnou opciou; bez kúpnej opcie je považovaný za operatívny prenájom). Majetok prenajatý na 
základe zmluvy uzatvorenej do 31. decembra 2003 vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok 
prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej 1. januára 2004 a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník. 
 

(n) Deriváty 
Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou. 
 
Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného 
imania. 
 
Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo inom 
verejnom trhu sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia. 
 
Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa účtujú bez vplyvu na výsledok 
hospodárenia, priamo do vlastného imania. 
 

(o) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi 
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku a záväzkov 
zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.  
 

(p) Cudzia mena 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na eurá 
referenčným a výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo  Národnou bankou 
Slovenska platným ku dňu, ku ktorému je uplatnený v účtovníctve.  
 
 

(q) Výnosy 
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, 
skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú 
zľavu. 
 

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 
 
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 

 
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2010 do 30. júna 2010 a za 
porovnateľné obdobie od 1. januára 2009 do 30. júna 2009 je uvedený v tabuľke v prílohe č. 1. 

 
 
Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou. 

 
2. Dlhodobý finančný majetok 

 
Keramoprojekt Trenčín a.s. nevykazuje dlhodobý finančný majetok k 30. júnu 2010. 
 

3. Zásoby 
 
 
Keramoprojekt Trenčín a.s. v priebehu účtovného obdobia neúčtoval o opravnej položke k zásobám.  
 
 
Údaje o zákazkovej výrobe 
 
Keramoprojekt Trenčín a.s. v priebehu účtovného obdobia neúčtoval o zákazkovej výrobe. 
 
 

4. Pohľadávky 
 
Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade: 
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Stav Tvorba Zníženie Zrušenie Stav 
k 31. 12. 2009 (zvýšenie) (použitie) (rozpustenie) k 30.6.2010

EUR EUR EUR EUR EUR
Pohľadávky z obchodného 
styku

42 781 0 0 0 42 781

Ostatné pohľadávky 0 0 0 0 0
Spolu 42 781 0 0 0 42 781

 
 
 
 
Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcom prehľade: 
 

31. 12. 2009 30.6.2010
EUR EUR

Pohľadávky v lehote splatnosti 339 289 160 702
Pohľadávky po lehote splatnosti 584 393 526 025
Spolu 923 682 686 727

 
 
 
 
 

5. Poskytnuté dotácie 
 
V  roku. 2009 bol Keramoprojektu  Trenčín a.s. priznaný  grant z európskeho sociálneho fondu na vzdelávanie 
zamestnancov a.s.: 

- názov operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
- trvanie projektu: jún 2009 – marec 2010 
- celková výška grantu: 126 651,83 EUR 
- hlavné aktivity: 1 – školenia anglického jazyka 

  2 – školenia MS OFFICE. 
V I. polroku 2010 boli účtované jednotlivé dotácie na Grant podľa zaslaných žiadostí na účty 346 podľa analytickej 
evidencie v hlavnej knihe (strana MD). V tabuľke sú tiež úhrady jednotlivých dotácií (strana DAL) : 
 
 

Stav k 31.12.2009  
EUR MD v EUR DAL v EUR

Stav k 30.6.2010  
EUR

Dotácia č.2 22 165,53 0,00 22 165,53 0,00
Dotácia č.3 20 654,91 0,00 20 654,91 0,00
Dotácia č.4 11 638,00 0,00 11 638,00 0,00
Dotácia č.5-r.2009 23 377,70 0,00 0,00 23 377,70
Dotácia č.5-r.2010 0,00 27 382,69 0,00 27 382,69
Dotácia č.6 0,00 10 796,61 0,00 10 796,61
Spolu 77 836,14 38 179,30 54 458,44 61 557,00  
 
 

6. Finančné účty 
 
Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže a.s. voľne 
disponovať, okrem týždenného termínovaného vkladu v Dexia banke vo výške 51 281,15 EUR. 
 
 

7. Krátkodobý finančný majetok 
 
 
Ako krátkodobý finančný majetok sú vykázané peniaze v pokladni a účty v bankách a.s. 
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8. Časové rozlíšenie 
 
Ide o tieto položky: 

31. 12. 2009 30. 6. 2010
EUR EUR

Náklady budúcich období 6 008 421
Príjmy budúcich období -2 052 0
Spolu 3 956 421

 
G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY 

 
1. Vlastné imanie 
 

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P. 
 

2. Rezervy 
 
Keramoprojekt Trenčín a.s. v priebehu účtovného obdobia r. 2009 účtoval o rezervách (účet 32301), a to: o krátkodobých 
rezervách na nevyčerpané dovolenky, odstupné a nevyfakturované dodávky a služby – celkom k 31.12.2009 vo výške : 
10 536 EUR. 
V priebehu I. polroka 2010 boli tieto krátkodobé rezervy zúčtovávané na základe faktúr a dokladov a k 30.6.2010 boli 
všetky rezervy odúčtované, stav krátkodobých rezerv je rovný 0,- EUR. 
 
 
 

3. Záväzky 
 
Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade: 
 

31. 12. 2009 30. 6. 2010
EUR EUR

Záväzky po lehote splatnosti 279 958 268 681
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 133 685 123 917
Spolu krátkodobé záväzky 413 643 392 598

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov 15 795 16 687
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov 0 0
Spolu dlhodobé záväzky 15 795 16 687

 
 

4. Odložený daňový záväzok 
 

V súvahe nie je vykázaný odložený daňový záväzok. 
  

5. Sociálny fond 
 
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade: 
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3 0 . 6 . 2 0 1 0 3 1 . 1 2 . 2 0 0 9
S o c iá ln y  f o n d - tv o r e n ý  z  n á k la d o v  -  ú .  4 7 2 0 1  a  4 7 2 0 2 E U R E U R

S ta v  k  1 .  j a n u á r u 1 5  7 9 5 1 3  7 2 3
T v o r b a  n a  ť a r c h u  n á k la d o v 9 5 8 3  0 5 4
T v o r b a  z o  z i s k u 0 0
Č e r p a n ie - 6 6 - 9 8 2
S t a v  k  p o s l e d n é m u  d ň u  o b d o b ia 1 6  6 8 7 1 5  7 9 5

3 0 . 6 . 2 0 1 0 3 1 . 1 2 . 2 0 0 9
S o c iá ln y  f o n d  -  t v o r e n ý  z o  z i s k u  -  ú č e t  4 2 7 0 1  a  4 2 7 0 4 E U R E U R

S ta v  k  1 .  j a n u á r u 4  3 4 4 6  5 5 0
T v o r b a  n a  ť a r c h u  n á k la d o v 0 0
T v o r b a  z o  z i s k u 0 0
Č e r p a n ie 0 - 2  2 0 6
S t a v  k  p o s l e d n é m u  d ň u  o b d o b ia 4  3 4 4 4  3 4 4  
 
Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať 
zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby 
zamestnancov. 
 

6. Bankové úvery 
 
Keramoprojekt Trenčín a.s. v priebehu účtovného obdobia nečerpal bankové úvery. 

 
7. Časové rozlíšenie 

 
Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade: 
 

31. 12. 2009 30. 6. 2010
EUR EUR

Výdavky budúcich období 0 0
Výnosy budúcich období 466 0
Spolu 466 0

 
 
 
 
 
 
 

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH 
 
1. Tržby za vlastné výkony  

Tržby za vlastné výkony podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov služieb sú uvedené v nasledujúcom prehľade: 
 
 

k 30.6.2010 k 30.6.2009
EUR EUR

Tržby plotrovňa 39 643 28 095
Ostatné tržby 88 820 70 505
Prenájom software a 11 340 19 320
Tržby nájom 146 223 160 858
Parkovacie služby 7 460 8 030
Tržby autocesty 9 085 25 335
Tržby závodné stravovanie 0 66 638
Spolu 302 571 378 781

Tržby z pred. služieb
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Tržby za I. polrok 2010 sú o 76 210 EUR nižšie ako za rovnaké obdobie minulého roka, nakoľko chýbajú príjmy zo 
závodného stravovania, pretože bola zrušená závodná jedáleň, ktorá poskytovala stravu aj cudzím stravníkom. Taktiež 
tržby za autocesty, boli nižšie, nakoľko klesol počet prenajímaných áut a znížili sa aj tržby za prenájom softwaru 
a hardwaru, ktorý sa postupne opotrebováva a vyraďuje. 
 
 
 
 

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby 
 
 
Keramoprojekt Trenčín v priebehu účtovného obdobia neúčtoval o zmene stavu zásob vlastnej výroby. 
 

3. Aktivácia 
 
 
Keramoprojekt Trenčín v priebehu účtovného obdobia neúčtoval o aktivácii. 
 
 
 
 

4. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 
 

k 30.6.2010 k 30.6.2009
EUR EUR

Zmluvné pokuty a penále 0 0
Ostatné výnosy z hospod.činností 96 872 77 127
Výnosy z odpís.pohľadávok 0 17 012
Spolu 96 872 94 139

 
 
 

5. Výnosy z dotácií 
 
Výnosy z jednotlivých dotácií  týkajúce sa Grantu z európskeho sociálneho fondu boli účtované na účte 64811 – ostatné 
výnosy z hospodárskej činnosti – Grant k 30.6.2010 vo výške 38 179 EUR. 
 
 

6. Kurzové zisky 
 
Prehľad o kurzových ziskoch: 
 

k 30.6.2010 k 30.6.2009
EUR EUR

Realizované kurzové zisky 0 0
Kurzové zisky-prechod na EURo 0 1
Nerealizované kurzové zisky 0 0
Spolu 0 1

 
 
 
 
 
7. Mimoriadne výnosy 
 

Keramoprojekt Trenčín v priebehu účtovného obdobia neúčtoval o mimoriadnych výnosoch. 
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I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH 
 
 

1. Náklady na poskytnuté služby 
 

Prehľad o významných položkách nákladov na poskytnuté služby: 
 

30.6.2010 30.6.2009
EUR EUR

Výkony spojov 16 310 19 161
Právne a ekonomické poradenstvo 1 440 1 435
Náklady na inzerciu, reklamu 1 630 1 480
Školenia 19 370 7 995
Čistenie prádla 395 635
Servis áut 1 070 1 725
Ostatné 3 520 14 699
Nákup DIM nehmot. Do 2400 EUR 255 1 249
Náklady na poradenské služby 1 950 27
Sprostredkovateľská činnosť 0 18 048
Technická pomoc 5 805 0
Ostatné služby-budova 1 910 31 430
Stočné 3 025 3 355
Služby týk.sa inform.tech.a počít. 2 175 2 545
Spolu 58 855 103 784

 
 
 
 
V I. polroku 2010 sa znížili náklady za služby celkom o 44 929 EUR, a to najmä v nižších nákladoch na služby na 
budove, i keď sme väčšinu nákladov na služby v r. 2009 na konci roka odúčtovali a zvýšili nadobúdaciu hodnotu 
budovy. V I. polroku 2010 sme mali vyššie náklady na školenia ako v I. polroku 2009, v dôsledku prebiehajúceho Grantu 
z Európskeho sociálneho fondu. 

 
 
2. Náklady za spotrebu energií 
 
 
 
 30.6.2010 30.6.2009 
Spotreba el.energie 30 557 44 785 
Spotreba plynu 25 319 32 588 
Celkom 55 876 77 373 
 
 
 
3. Náklady na Grant z európskeho sociálneho fondu 

 
 
Náklady týkajúce sa Grantu z európskeho sociálneho fondu, z ktorých 95% nám vypláca fond boli účtované na týchto 
účtoch: 
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119
238

v EUR
Spotreba materiálu 848
Náklady na inzerciu 1250
Náklady na školenia 18907
Náklady na poradenské služby 1950
Mzdy zamestnancov 12877
Odvody - sociálna poisťovňa 3
Odvody - zdravotná poisťovňa 1
Spolu 40189  
 
 

 
 
4. Kurzové straty 

 
Prehľad o kurzových stratách:  
 

30.6.2010 30.6.2009
EUR EUR

Realizované kurzové straty 0 7
Kurzové straty-prechod na EURo 0 1
Nerealizované kurzové straty 0 0
Spolu 0 8

 
 
 
 
 

5. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 
 

Ostatné náklady na hospodársku činnosť sú uvedené v priloženej tabuľke: 
 

30.6.2010 30.6.2009
EUR EUR

Odpis pohľadávok 0 0
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam 0 -17 011
Ostat.prevádzkové náklady 584 1 096
Iné 0 0
Spolu 584 -15 915

 
 
 

6. Mimoriadne náklady 
 
Keramoprojekt Trenčín v priebehu účtovného obdobia neúčtoval o mimoriadnych nákladoch. 
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J. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH  ÚČTOCH 
 

1. Materiál v sklade Hospodárskej mobilizácie 
 
A.s. má v nájme od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Bratislava majetok pre 
hospodársku mobilizáciu, ktorý je vedený na podsúvahových účtoch v hodnote 1 421 EUR. 
 

2. Prenajatý majetok 
 
Spoločnosť prenajíma časť prevádzkovej budovy iným osobám na administratívne a obchodné účely. Ročné výnosy z 
nájomného sú približne 312 649 EUR. 
 
 
 
 

K. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH 
 
 
1. Podmienené záväzky 

 
A.s nemá podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe. 
 
 

2. Ostatné finančné povinnosti 
 
A.s. nemá ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú v súvahe. 
 
 

3. Podmienený majetok 
A.s. nemá podmienený majetok, ktorý sa nesleduje v bežnom účtovníctve a neuvádza sa v súvahe. 
 
 
 
 

L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB 
 
Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami  
a) transakcie so spriaznenými osobami 
 

30.6.2010 
EUR 

 31.12.2009 
EUR 

a1) stavebno-montážne práce – Investing Trenčín s.r.o. 0  5750
a2) prevádzkové služby    Investing Trenčín s.r.o. 0  17006
a3) údržbárske práce – Investing Trenčín s.r.o. 0  626
a4) prenájom nehnuteľností od Investing Trenčín s.r.o.  0  11990
a5) nákup dopravného prostriedku Investing Trenčín s.r.o. 0  0
a6) refakturácia cestovných nákladov – Stalllion-Invest s.r.o. 0  0
a7) mzdové náklady – Stallion Invest s.r.o. 0  8162
a8) zemné práce a ostatné služby - Realestate s.r.o. Trenčín  0  0
a9) nájom nehnuteľností – PIO Keramoprojekt a.s. 48780  156432
a10) plotrovacie práce PIO Keramoprojekt 39643  73627
a11) prenájom hardware a software PIO Keramoprojekt 11338  40527
a12)refakturácia nákladov za služ.cesty osob.autami-PIO Keramoprojekt 9250  36137
a13)refakturácia nákladov za poskytnuté služby PIO Keramoprojekt 13273  90301
a14) refakturácia-stavebné práce –PIO Keramoprojekt 0  0
a15)refakturácia poistne za autá – PIO Keramoprojekt 3994  9135
a16) inžiniersko-investorské služby – PIO Keramoprojekt 87500  154253
a17) ostatné služby – PIO Keramoprojekt 0  23381
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b) transakcie so spoločnými podnikmi:  
 0  0
   
   
c) transakcie s pridruženými podnikmi: 
 0  0
   
 

 
Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade: 
 

31. 12. 2009 30. 6. 2010
EUR EUR

Pohľadávky z obchodného styku 473 179 262 433
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 0 0
Spolu aktíva 473 179 262 433

Ostatné dlhodobé záväzky (dlhodobá úročená pôžička) 0 0
Záväzky z obchodného styku 11 488 357
Spolu pasíva 11 488 357

 
 
 

M. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE 
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 
 
 
Po 30. júni 2010 nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú 
predmetom účtovníctva. 
 
 

N. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ 
 
Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
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Stav Stav
31.12.2009 Prírastky Úbytky Presuny 30.6.2010

EUR EUR EUR EUR EUR
Základné imanie

Základné imanie 1 628 858 0 0 0 1 628 858 
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 0 0 0 0 0
Zmena základného imania 0 0 0 0 0

Kapitálové fondy
Emisné ážio 0 0 0 0 0
Ostatné kapitálové fondy 75 696 0 0 0 75 696 
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov 0 0 0 0
Oceň. rozdiely z precenenia majetku a záväzko 0 0 0 0
Oceň. rozdiely z kapitálových účastín 0 0 0 0
Oceň. rozdiely z precenenia pri zlúčení,        
splynutí a rozdelení

0 0 0 0

Fondy zo zisku
Zakonný rezervný fond 261 772 0 0 0 261 772 
Nedeliteľný fond 0 0 0 0
Štatutárne fondy a ostatné fondy 175 349 0 0 0 175 349 

Výsledok hospodárenia minulých rokov
Nerozdelený zisk minulých rokov 108 647 72543 0 0 181 190 
Neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 0 0

72 543 0 0 0 33 682 

Spolu 2 322 865 72 543 0 0 2 356 547 

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné 
obdobie

0
0
0

0

0

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O. ROZDELENIE ZISKU 
 
 
 
Účtovný zisk za rok 2009 vo výške 72 543 EUR bol rozdelený nasledovne:. 
 

EUR
Zákonný rezervný fond 7 254
Prídel do sociálneho fondu 7 254
Tantiémy 58 035
Investície do hmotného a nehmotného majetku 0
Nerozdelený zisk 0
Spolu 72 543

 
Rozdelenie zisku bude zúčtované k 31.7.2010. 
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PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 30.6.2010
30.6.2010 31.12.2009

HV Hospodársky výsledok za účtovné obdobie 33 682 72 543
O Odpisy investičného majetku 48 985 124 401

A Zmeny stavu pracovného kapitálu 171 027 -49 404

A1 Zmena stavu zásob 0 3 037

Materiál 0 3 037

A2 Zmena stavu pohľadávok 194 174 -5 949

Pohľadávky z obchodného styku krátkodobé 187 135 72 466
Štát. daňové pohľadávky a dotácie 7 871 -78 987
Štát. odložená daňová pohľadávka 0 122
Iné pohľadávky -832 450
Krátkodobý finančný majetok 0 0

A3 Zmena stavu záväzkov -23 147 -46 492

Ostatné rezervy -10 536 10 536
Záväzky z obchodného styku 14 099 -18 067
Záväzky voči zamestnancom -1 940 1 182
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia -2 712 2 634
Štát - daňové záväzky -4 399 -6 356
Iné záväzky   účet326 -22 576 2 913
Ostatné záväzky 4 917 4 917
Krátkodobé finančné výpomoci      0 -44 251

A4 Časové rozlíšenie nákladov, príjmov 3 535 10 447

Náklady budúcich období 5 587 6 053
Príjmy budúcich období -2 052 4 394

A5 Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov -466 -28

Výnosy budúcich období     -466 -28

A*** Peňažný tok zo základných podnikateľských činností 256 763 43 682

B1 Zmena stavu investičného majetku 10 509 84 136

Software -29 276 15 802
Iný nehmotný majetok 0 1 682
Pozemky 0 -282
Budovy  haly a stavby 30 345 13 918
Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár 9 440 53 016

O Odpisy investičného majetku -48 985 -48 985

B*** Peňažný tok z investičných činností -38 476 35 151

D1 Zmena stavu kapitálu 0 -2 206

Základné imanie 0 298
Zákonný rezervný fond 0 5 219
Štatutárne a ostatné fondy 0 -2 206
Nerozdelený zisk minulých rokov 72 543 49 650
Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia -72 543 -55 167

D2 Zmena stavu úverov a výpomocí 892 2 072

Ostatné dlhodobé záväzky 892 2 072

D*** Peňažný tok z finančných činností 892 -134

I. Peňažný tok zo základných podnikateľských činností 256 763 43 682
II. Peňažný tok z investičných činností -38 476 35 151
III. Peňažný tok z finančných činností 892 -134

F. Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 128 207 117 560

G. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia 1 290 037 1 172 477

H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia 1 418 244 1 290 037

v EUR
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Prílohač.1 -  k Poznámkam

Názov Prírastky Úbytky Presuny Prírastky Úbytky Presuny 31.12.2009 30.06.2010
  

k 31.12.09 EUR EUR EUR k 30.6.10 k 31.12.09 EUR EUR EUR k 30.6.10 EUR EUR
Zriaďovacie náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktivované náklady na vývoj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Softvér 262 423 36 477 0 0 298 900 251 422 7 201 0 0 258 623 11 001 40 277
Oceniteľné práva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý neh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dlhodobý nehmotný majetok spolu 262 423 36 477 0 0 298 900 251 422 7 201 0 0 258 623 11 001 40 277

Pozemky 031 120 361 0 0 0 120 361 0 0 0 0 0 120 361 120 361
Stavby 021 1 261 042 2 000 0 7 502 1 270 544 860 602 32 692 0 7 155 900 449 400 440 370 095
Samostatné hnuteľné veci 022 628 787 0 11 959 0 616 828 601 129 9 093 11 612 0 598 610 27 658 18 218
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 3 712 84 538 2 000 0 86 250 0 0 0 0 0 3 712 86 250
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dlhodobý hmotný majetok spolu 2 013 902 86 538 13 959 7 502 2 093 983 1 461 731 41 785 11 612 7 155 1 499 059 552 171 594 924

Podielové cenné papiere a podiely v 
ovládanej osobe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podielové cenné papiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dlhodobý finančný majetok spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Neobežný majetok spolu 2 276 325 123 015 13 959 7 502 2 392 883 1 713 153 48 986 11 612 7 155 1 757 682 563 172 635 201

KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s.
Prehľad o pohybe majetku

 k 30. 6. 2010

Obstarávacia cena/Vlastné náklady Oprávky/Opravné položky Zostatková cena
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Príloha k Polročnej správe Keramoprojekt Trenčín a.s. 
za I. polrok 2010 

 
 

Príloha – P12 
 
 
 
 
 § 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 
 
 
 
 
 Keramoprojekt a.s. za I. polrok 2010 dosiahol zisk vo výške  33 682 EUR, za I.polrok  
2009 mal stratu -26 045 EUR. 
 Celkové výnosy a.s. za I. polrok 2010 boli 401 772 EUR. Najväčšiu časť výnosov 
tvorili tržby za prenájom nebytových priestorov, t.j. 144 758 EUR. Tie boli o 14 994 EUR 
nižšie ako za I. polrok 2009, čo bolo spôsobené menším počtom nájomníkov. Ostatné výnosy 
z hospodárskej činnosti predstavovali 96 872 EUR a boli o 19 745 EUR vyššie ako v I. 
polroku 2009. Výnosové úroky za I. polrok 2010 boli vo výške 892 EUR, t.j. o 133 EUR 
nižšie ako v I. polroku 2009. 
 Keramoprojekt a.s. na rok 2010 nepredpokladá nárast tržieb, vzhľadom na celkovú 
hospodársku situáciu, spoločnosť však počíta s dosiahnutím zisku 50 000 EUR. 
  Naša spoločnosť v I. polroku 2010 nebola vystavená žiadnym rizikám súvisiacich s jej 
likviditou, s tokom hotovosti a nečerpala žiadne bankové úvery. 
 V roku 2009 Keramoprojektu Trenčín a.s. bol priznaný nenávratný finančný príspevok 
z Európskeho sociálneho fondu (grant) na vzdelávanie zamestnancov a.s. Celková výška 
grantu predstavuje 126 541,83 EUR. Hlavnými aktivitami je školenie anglického jazyka 
a školenia MS OFFICE. Trvanie projektu je od júna 2009 do marca 2010. 
 Charakter prevádzky našej a.s. nemá závažný negatívny vplyv na životné prostredie. 
Kotolňa je plynofikovaná, splaškové vody sú produkované v bežnej kvalite. Počas 
sledovaného obdobia a.s. nebola penalizovaná za porušenie zásad tvorby a ochrany životného 
prostredia.  
 Keramoprojekt a.s. na rok 2010 vzhľadom na charakter svojej činnosti a hospodársku 
situáciu neráta s nárastom počtu zamestnancov. A.s.  chce umožniť zapojenie zamestnancov 
do skvalitňovania a rozvíjania vlastných zručností a schopností, pokračuje v projekte 
vzdelávacích programov pre svojich zamestnancov. Keramoprojekt a.s.  sa usiluje 
o odstránenie bariéry ku vzdelávaniu osôb vstupujúcich do dôchodkového veku. 
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Majetková štruktúra spoločnosti 

 
Spoločnosť k 30.6.2010 disponovala majetkom v hodnote 2 765 832 EUR 

a v medziročnom porovnaní s rokom 2009 (k 30.6.2009) majetok sa zvýšil o 130 184 EUR. 
 
 
Neobežný majetok :     - 635 201 EUR, z toho : 
 
- dlhodobý nehmotný majetok   -      40 277 EUR 
- dlhodobý hmotný majetok      -     594 924 EUR 
 
 
Obežný majetok :         - 2 130 210 EUR, z toho : 
 
-   zásoby                                           25 239 EUR 
-   krátkodobé pohľadávky              686 727 EUR 
-   finančné účty                            1 418 244 EUR 
 

 
Záväzky spoločnosti boli k 30.6.2010 vo výške 409 285 EUR v štruktúre : 
 
- rezervy                0 EUR 
- dlhodobé záväzky     16 687 EUR 
- krátkodobé záväzky              392 598 EUR 

 
 
 
 
 
 

§20 ods. 6 zákona o účtovníctve 
 
 
d) Opis  systémov  vnútornej  kontroly  a riadenia  rizík 
 
 
 Manažment spoločnosti navrhuje a prijíma nápravné a preventívne činnosti s cieľom 
zabránenia výskytu nezhôd v procesoch a integrovanom manažérskom systéme. 
Monitorovanie prebieha v hlavnom realizačnom procese počas realizácie produktu. 
Identifikácia procesu je zabezpečená na základe zákazkového čísla a záznamom 
o odovzdaní a prevzatí. Realizácia a verifikácia je dokladovaná záznamami kvality. 
Odovzdanie produktu – zákazky sú zabezpečené záznamom o odovzdaní a prevzatí.  
 
 Vedenie spoločnosti stanovuje a pravidelne hodnotí ukazovatele potrebné na 
zisťovanie stavu a funkčnosti všetkých hlavných procesov chodu spoločnosti, 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 účelnosti a efektívnosti procesov. 
V prípade keď nie sú dosiahnuté plánované výsledky, je zavedené opatrenie k náprave.  
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 Pri riešení nezhôd, ako interných tak externých, je primerane závažnosti problému, 
uplatňované tímovo orientované, štruktúrované riešenie problémov. Pokiaľ zákazník 
uplatnil špecifické požiadavky, je pri riešení externých nezhôd postupované podľa týchto 
požiadaviek. 
 

 Postupy pre nápravné činnosti zahrňujú : 
 
- záznam o zistenej nezhode, probléme, sťažnosti 
- analýzu a stanovenie príčiny 
- stanovenie opatrení k náprave 
- preskúmanie realizácie a efektívnosti opatrení k náprave 
 
Záznamy a údaje sú uchovávané a na požiadanie poskytnuté zákazníkovi. 
 

 
 
 
 
§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve 

 
e ) Opis práv spojených s doteraz vydanými cennými papiermi emitentom 

 
 

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a stanovy. Akcionárom 
spoločnosti môže byť právnická, alebo fyzická osoba. 

2. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto 
právo uplatňujú na valnom zhromaždení, pričom postupujú podľa organizačného 
opatrenia platného pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže 
akcionár požadovať vysvetlenia, podávať návrhy k prerokúvanému programu 
a hlasovať. 

3. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom 
fyzickej osoby – splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom 
zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom, s notársky overeným 
podpisom akcionára. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie zúčastní valného 
zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným. 

4. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom 
na každých 1 000,- Sk ( slovom jedentisíc korún slovenských) pripadá jeden hlas. 

5. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné 
zhromaždenie určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti 
dividendu prijatú dobromyseľne. 

6. Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený 
požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na podiel na 
likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti. 

7. Akcionár je povinný splatiť spoločnosti celú menovitú hodnotu akcií s výnimkou 
ustanovení Čl. IV., bod . Za akcionára sa považuje aj držiteľ dočasného listu. 
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§ 35 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 7 zákona 
o účtovníctve 
 
 
h) pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho 
orgánu a zmenu stanov : 

 
 
 Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu sú uvedené 
v Stanovách a.s. Keramoprojekt Trenčín. Členov a predsedu predstavenstva volí a odvoláva 
valné zhromaždenie. Funkčné obdobie predstavenstva je štyri roky. 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.  
 O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou 
hlasov všetkých akcionárov. Stručný obsah navrhovaných doplnkov a zmien musí byť 
uvedený v pozvánke na rokovanie valného zhromaždenia, ich úplné znenie musí byť 
k dispozícii v sídle spoločnosti. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý akcionár 
dostal pri zápise do listiny prítomných akcionárov ich úplné znenie. Pre prijatie doplnkov 
alebo zmenu stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia 
vyhotoví notársku zápisnicu. 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. 
 

Regulovaná informácia Keramoprojekt Trenčín a.s.







Regulovaná informácia Keramoprojekt Trenčín a.s.


	Polročná správa
	Účtovná závierka
	Súvaha
	Aktíva
	Pasíva

	Výkaz ziskov a strát
	Poznámky
	Cash-flow
	Prehľad o pohybe IM
	Príloha
	Príloha P12
	Daňový doklad
	Inzerát
	Vyhlásenie zodpovedných osôb




