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Časť I.             Identifikácia spoločnosti 
 
Informa čná povinnosť za rok:      rok 2009 
 
IČO :   31411959 
 
Obchodné meno :      Keramoprojekt Trenčín a.s. 
 
Sídlo :                        Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín 
Právna forma :           akciová spoločnosť 
Kontaktná osoba :      tel. č. 032/6523182, RNDr. Ing. Pavel Mikuláš 
 
Dátum vzniku :          01.05.1992 
Zakladateľ      :          31411959 
Základné imanie:       1 628 858 EUR 
Spôsob zverejnenia:   denná tlač, internetová stránka spoločnosti :  www.keramoprojekt.sk 
 
Názov dennej tlače, v ktorej bola ročná správa uverejnená : Hospodárske noviny 
 
Dátum zverejnenia :   17.5.2010 
 
Predmet podnikania : prenájom nebytových priestorov, prevádzkovanie parkoviska, 
reklamné činnosti a ich sprostredkovanie, projektová činnosť v investičnej výstavbe, 
inžiniersko-investorské služby a činnosti v investičnej výstavbe, 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, závodné stravovanie, cestná nákladná 
doprava 
 
 

Časť II .                Účtovná závierka  
 
 
Príloha č.1:  Súvaha za rok 2009 
 
                      Výkaz ziskov a strát za rok 2009 
 
                      Poznámky za rok 2009 
  
                      Cash flow za rok 2009  /nepriama metóda/ 
 
 
Účtovná závierka bola overená audítorom :  áno 
 
Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo/číslo licencie : Interaudit Benetip, s.r.o., Žilina 
 Licencia SKAu č. 21 
 
Dátum vydania správy :  31.5.2010 
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Časť III.    Správa o finančnej situácii spoločnosti 
 
 Keramoprojekt a.s. dosiahol za rok 2009 zisk po zdanení vo výške  72 543 EUR, čo je 
o 17 376 EUR viac ako v roku 2008. 
 Celkové výnosy a.s. v roku 2009 boli vo výške 1 065 482 EUR. Najväčšiu časť 
výnosov tvorili tržby za prenájom nebytových priestorov, t.j. 793 931 EUR. Tie boli o 65584 
EUR nižšie ako v roku 2008, čo bolo spôsobené menším počtom nájomníkov. Za predaj 
dlhodobého nehmotného a hmotného majetku boli tržby 47 125 EUR, ostatné výnosy 
z hospodárskej činnosti predstavovali 222 471 EUR a boli o 72 253 EUR vyššie ako v roku 
2008. Výnosové úroky za rok 2009 boli vo výške 1 955 EUR, t.j. o 4 338 EUR nižšie ako 
v roku 2008. 
 Keramoprojekt a.s. na rok 2010 nepredpokladá nárast tržieb, vzhľadom na celkovú 
finančnú situáciu vo svete i u nás, spoločnosť však počíta s dosiahnutím zisku 50 000 EUR. 
  Naša spoločnosť v roku 2009 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 126 651,83 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 stav 
hospodárstva 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. 
 
 
 

Majetková štruktúra spoločnosti 
 

Spoločnosť disponovala k 31.12.2009 majetkom v hodnote 2 763 305 EUR 
a v medziročnom porovnaní s rokom 2008 zaznamenala zvýšenie výšky majetku o 25 889 
EUR. 

 
Neobežný majetok :        563 172 €, z toho : 
 
- dlhodobý nehmotný majetok          11 001 € 
- dlhodobý hmotný majetok            552 171 € 
 
 
Obežný majetok :           2 196 177 €, z toho : 
 
-   zásoby                                           25 239 € 
-   krátkodobé pohľadávky              880 901 € 
-   finančné účty                            1 290 037 € 
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Záväzky spoločnosti boli k 31.12.2009 vo výške 439 974 € v štruktúre : 
 
- rezervy       10 536 € 
- dlhodobé záväzky     15 795 € 
- krátkodobé záväzky              413 643 € 

 
 
 
 

Po skončení roku 2009 nenastali v našej spoločnosti žiadne udalosti osobitného 
významu. 
Keramoprojekt Trenčín a.s. nepočíta s nákladmi na činnosť v oblasti výskumu 
a vývoja, nepoužíva zabezpečovacie deriváty pre zabezpečenie obchodov. 
Spoločnosť v roku 2009 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy ani obchodné 
podiely podľa §22 zákona o účtovníctve. 
 

 
 Keramoprojekt Trenčín a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí. 
 
 A.s. nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku. 
 
 
 
 

Vydané cenné papiere :  
 
 

ISIN : CS0009007257 
 

Druh : akcie na doručiteľa 
 
Forma:  akciová spoločnosť 
 
Podoba : verejne obchodovateľné v zaknihovanej podobe 
 
Počet : 49 062 
 
Menovitá hodnota jednej akcie : 33,20 EUR 

 
 
    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. 

regulovaná informácia Keramoprojekt Trenčín, a.s.



6 

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 zo 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 5. Za akcionára sa považuje aj držiteľ dočasného listu.  

 
Spoločnosť v súčasnosti nemá vydané dlhopisy. 

 
 
 
 

Časť IV.                   Údaje o rozdelení zisku 
 
 
  
Zisk za rok 2009 bol :   72 543 EUR 
  
 
 

Rozdelenie zisku: zisk zatiaľ nebol rozdelený, nakoľko ešte neprebehlo valné 
zhromaždenie a.s. Ide len o návrh rozdelenia účtovného zisku. Po zasadnutí valného 
zhromaždenia rozdelenie účtovného zisku za rok 2009 spresníme. 

 
Zisk k rozdeleniu  72 543 EUR   100 % 
Zákonný rezervný fond                7 254 EUR   10 % 
Nerozdelená časť zisku              65 289 EUR   90 % 

 
 
 
 
 
 

Časť V.                    Očakávaná hospodárska a finančná situácia 
 
 
 

Keramoprojekt Trenčín a.s. na rok 2010 nepredpokladá nárast tržieb, vzhľadom na 
celkovú hospodársku situáciu. A.s. však počíta s dosiahnutím  zisku vo výške 50 000 EUR. 
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Spoločnosť je od svojho vzniku hospodársky stabilizovaná, z čoho je zrejmá i jej 
finančná stabilita. Podnikateľské aktivity ovplyvňuje hlavne celková hospodárska klíma, 
nakoľko oživenie investičnej výstavby a  obchodu je priamo úmerné celkovému 
hospodárskemu rastu. 

A.s. neočakáva vstup žiadneho strategického investora.  
 
 
 
 
 

Časť VI.                 Údaje o skutočnostiach, ku ktorým došlo    
                                v uplynulom kalendárnom roku 
 
 
 
 
Významné zmeny v podmienkach  : obchodných    -  nie 
        výrobných      -  nie 
                   odbytových    -  nie 
 
 
Začatie konkurzu a vyrovnania : nie 
 
 
Pozastavenie činnosti emitenta úradným rozhodnutím :  nebola pozastavená činnosť 
 
 
Dátum rozhodnutia o zrušení  spoločnosti  :          nie 
     zlúčení  spoločnosti :            nie 
     rozdelení spoločnosti:          nie 
     inej organizačnej zmene:    nie 
 
 
 
Zníženie obchodného majetku  menej ako  10% - dátum - nie 
 
       
Vstup do likvidácie : nie 
 
 
Súdne spory  vo výške viac ako  5%  z  majetku- dátum  -  nie 
 
 
Zmeny v štatutárnych, dozorných a riadiacich orgánoch spoločnosti : nastali – zmena 
podpredsedu predstavenstva – od 6.6.2009 je ním Ing. Pavel Strapec ml. 
 
 
Iné : nie 
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Časť VII.       Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Zjednoteného  
                        kódexu správy a riadenia spoločnosti 
 
 
 
 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. 
 
 
 

1.   Orgány spoločnosti. 
 
 

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Do jeho pôsobnosti patrí 
najmä : 

 
- zmena stanov, rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, 

vydávanie akcií, rozhodnutie o zrušení spoločnosti 
- voľba a odvolanie predsedu a členov predstavenstva 
- voľba a odvolanie predsedu a členov dozornej rady spoločnosti 
- schválenie ročnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku, vrátane 

určenia výšky tantiém a dividend 
- schválenie výročnej správy 
- rozhodnutie o odmenách členov dozornej rady 

 
 

V roku 2009 zasadalo Valné zhromaždenie iba jedenkrát, a to 28.12.2009, ktoré na 
svojom zasadnutí zobralo na vedomie predloženú správu o činnosti spoločnosti, správu 
audítora a správu dozornej rady. Schválilo predloženú účtovnú závierku za rok 2008 
rozdelenie zisku, vyplývajúceho z  tejto závierky, podnikateľský plán na rok 2009. Valné 
zhromaždenie udelilo súhlas s nadobudnutím vlastných akcií spoločnosti. Valné 
zhromaždenie stanovilo lehotu 12 mesiacov odo dňa prijatia tohto rozhodnutia, počas ktorej 
môže spoločnosť Keramoprojekt Trenčín takto vlastné akcie nadobudnúť. 
 
 
 Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Je oprávnené konať v mene 
spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom 
a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti  a rozhoduje o všetkých 
záležitostiach spoločnosti, najmä : 
 
 

- vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej 
prevádzkové a organizačné záležitosti 

- rozhoduje o použití rezervného fondu 
- vykonáva zamestnávateľské práva 
- zvoláva valné zhromaždenie 
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- zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie 
- predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy na zmeny stanov, 

návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov, 
ročnú účtovnú závierku, návrhy na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane 
určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém 

- návrh na zrušenie spoločnosti 
 
 

Predstavenstvo v roku 2009 pracovalo v tomto zložení : 
 
 
  JUDr. Adolf Balogh – predseda predstavenstva 
  RNDr. Ing. Pavel Mikuláš – podpredseda predstavenstva 
  Ing. Pavel Strapec st.– podpredseda predstavenstva 
  Ing. Pavel strapec ml. – podpredseda predstavenstva od 6.6.2009 
 
 

Predstavenstvo v priebehu roku 2009 riadilo činnosť Keramoprojektu Trenčín a.s. 
a rozhodovalo vo všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ tieto neboli upravené 
právnymi predpismi alebo neboli stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov. 

 
 
 
 
Kontrolnú funkciu správy a riadenia spoločnosti zabezpečuje dozorná rada. 
 
 
 
Dozorná rada pracovala v roku 2009 v tomto zložení : 
 

Kvetoslava Mišáková – predseda dozornej rady 
Ing. Barbora Kovešová – podpredseda dozornej rady 
B.W.G.Wewers – podpredseda dozornej rady 

   
 
 
 
 Dozorná rada v priebehu obdobia, za ktoré sa vyhotovuje táto správa, kontrolovala 
dodržiavanie stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti, vykonávanie 
hospodárskej a finančnej činnosti, kontrolovala stav vedenia účtovníctva a majetku 
spoločnosti, jej pohľadávok a záväzkov. 
 
 
 
 
 Všetci členovia dozornej rady a predstavenstva mali riadny prístup ku všetkým 
relevantným informáciám týkajúcich sa spoločnosti. Počas obdobia, ktoré je predmetom 
výročnej správy, predstavenstvo zasadalo 4 – krát a dozorná rada 4 – krát. Písomnosti 
s podrobnými informáciami boli distribuované v dostatočnom časovom predstihu, čím sa 
zabezpečila schopnosť dozornej rady a predstavenstva vynášať kvalifikované rozhodnutia 
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v jednotlivých záležitostiach. Predstavenstvo aj dozorná rada v priebehu roka 2009 prijali iba 
rozhodnutia týkajúce sa bežného riadenia spoločnosti vo všetkých oblastiach jej činnosti. 
Počas roka 2009 neboli predstavenstvom  a dozornou radou prijaté rozhodnutia závažného 
charakteru, ktoré by mali vplyv na zmenu kurzu akcie. 
 
 
 
 

 
2.Vzťahy medzi spoločnosťou a akcionármi 

 
 
 

Spoločnosť dodržiava ustanovenia Obchodného zákonníka týkajúceho sa ochrany práv 
akcionárov, obzvlášť ustanovenia o včasnom poskytovaní všetkých relevantných 
informácií o spoločnosti a ustanovenia o zvolávaní a vedení jej valných zhromaždení. 

 

Prípadné spory medzi akcionármi a orgánmi spoločnosti, medzi orgánmi spoločnosti a ich 
členmi, ako aj vzájomné spory medzi akcionármi súvisiace s ich účasťou v spoločnosti 
treba riešiť predovšetkým dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť dohodou, rozhoduje 
o ňom príslušný súd.  

 
 
 
3. Zverejňovanie informácií a transparentnosť 

 
 
 

Spoločnosť dodržiavaním princípov Zjednoteného kódexu správy a riadenia spoločnosti 
a pravidiel Burzy cenných papierov zabezpečuje akcionárom, investorom ako i tretím 
stranám rovnaký prístup ku všetkým relevantným informáciám, na základe ktorých môžu 
prijímať kvalifikované rozhodnutia v oblasti investícií i obchodu. 
 Keramoprojekt Trenčín a.s. zverejňuje všetky dôležité informácie ako v sídle 
spoločnosti, tak aj na internetovej stránke a.s. : www.keramoprojekt.sk 
 

 
 

 
 
4. Audítorský výbor, Nominačný výbor, Výbor pre odmeňovanie 
 
 
 

V spoločnosti nebol v roku 2009 zriadený ani jeden z hore uvedených výborov. Funkciu 
audítorského výboru plnila dozorná rada. Pôsobnosť nominačného výboru  a  výboru pre 
odmeňovanie vykonávali útvary v rámci organizačnej štruktúry spoločnosti. 
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Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2009 
 

A. INFORMÁCIE O Ú ČTOVNEJ 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 
- stravovanie závodné a iné účelové 
- bufety 
- 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 roku 2009 bol 33, z toho 2 vedúci zamestnanci (v roku 2008 bol 24, z toho 2 vedúci 
zamestnanci). 
 

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 
 Účtovná závierka a.s. k 31. decembru 2009 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 2009 do 31. decembra 2009. 
 
5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 
 Účtovná závierka a.s. k 31. decembru 2008, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením 

a.s. dňa 28. decembra 2009. 
 
6. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovná závierka a.s. k 31. decembru 2008 spolu s výročnou správou k 31. decembru 2008 bola zverejnená na internete 
29. apríla 2009 a uložená do zbierky listín obchodného registra 26.októbra 2009. Súvaha a výkaz ziskov a strát za 
predchádzajúce účtovné obdobie boli zverejnené v obchodnom vestníku 26. októbra 2009. 
Účtovná závierka a.s. k 31. decembru 2008 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky 
k 31. decembru 2008 bola zverejnená na internete 24.marca 2010 a uložená do zbierky listín obchodného registra 24. 
marca 2010. Súvaha a výkaz ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie boli zverejnené v obchodnom vestníku 24. 
marca 2010. 
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B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH Ú ČTOVNEJ JEDNOTKY 

 
Štatutárny orgán: Predstavenstvo 
Predseda predstavenstva: JUDr. Ing. Adolf Balogh 
Podpredseda predstavenstva: Ing. RNDr. Pavel Mikuláš 
Podpredseda predstavenstva: Ing. Pavel Strapec ml. od 6.6.2009 
 
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 SPOLO ČNÍKOCH Ú ČTOVNEJ 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 Ú ČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A Ú ČTOVNÝCH 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 2009 do 31. decembra 2009 
a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008 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 31. decembru 2009. 
 

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. 2008 (zvýšenie) (použitie) (rozpustenie) k 31. 12. 2009

EUR EUR EUR EUR EUR

Pohľadávky z obchodného 

styku
67 499 10 110 0 34 828 42 781

Ostatné pohľadávky 0 0 0 0 0

Spolu 67 499 10 110 0 34 828 42 781

 
V r. 2009 bola vytvorená opravná položka k pohľadávkam Váhostav a.s. Žilina vo výške 10.110 EUR, ktorý vstúpil do 
konkurzu dňa 16.3.2004, my sme sa prihlásili do konkurzu 18.6.2004, ale opravnú položku sme v roku 2004 nevytvorili. 
V r. 2009 Zákon o dani z príjmov umožňuje podľa §17, odst. 31 zúčtovať vytvorenie tejto opravnej položky ako daňovo 
uznaný náklad. Doteraz nebolo konkurzné konanie ukončené, ale predpoklad zaplatenia je minimálny. 
V r. 2009 boli zrušené tieto opravné položky: 

- opravná položka k pohľadávkam Pozemné stavby Poprad vo výške 10.485 EUR. Uznesením Krajského súdu v Košiciach 
dňa 3.11.1999 vyhlásil súd konkurz na majetok dlžníka Pozemné stavby Poprad š.p. v likvidácii. Dňa 2.9.2009 vydal 
Krajský súd v Košiciach o rozvrhu speňaženia konkurznej podstaty, že naša pohľadávka nebude uspokojená. Z tohto titulu 
sme pohľadávku trvalo odpísali a zrušili opravnú položku k tejto pohľadávke. 

- Opravná položka k pohľadávkam Torus, stavebný podnik a.s. Považská Bystrica vo výške 7.331 EUR. Konkurz bol 
vyhlásený dňa 7.8.1998 a bol zrušený uznesením KS Bratislava dňa 3.10.2007. Z dôvodu nedostatku výťažnosti sme boli 
zaradení do IV. Triedy a v konkurze sme neboli uspokojení. Podľa § 17, odst.31 Zákona o dani z príjmov trvalý odpis 
tejto pohľadávky a zrušenie opravnej položky bude daňovo uznaný náklad. 

- Opravná položka k pohľadávkam Mliekoservis Zvolen, ktorá bola vytvorená vo výške 50% k pohľadávkam Mliekoservisu 
Zvolen, t.j. 17.012 EUR v r.2007, a 21.1.2009 nám boli tieto pohľadávky od Mliekoservisu uhradené. Opravná položka 
k pohľadávkam bola z tohto titulu zrušená. 
 
 
 
Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcom prehľade: 
 

31. 12. 2009 31. 12. 2008

EUR EUR

Pohľadávky v lehote splatnosti 339 289 429 496

Pohľadávky po lehote splatnosti 584 393 445 456

Spolu 923 682 874 952

 
 
 

5. Odložená daňová pohľadávka 
 

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade: 
 

 31. 12. 2009  31. 12. 2008

EUR EUR

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a 

účtovnou hodnotou záväzkov a ich daňovou základňou                                                    
– odpis záväzkov -631 631

Sadzba dane z príjmov (v %) 19 19

Odložený daňový záväzok -122 122

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a 

účtovnou hodnotou pohľadávok a ich daňovou základňou                                                    

– opravná položka k pohľadávkam 0 0

Sadzba dane z príjmov (v %) 19 19

Odložená daňová pohľadávka 0 0

Zostatok - odložený daňový záväzok 0 122
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Odložený daňový záväzok 
 
Stav odloženého daňového záväzku k 31.12.2008 bol vo výške 122 EUR z titulu neuhradeného záväzku voči Ferrenitu 
Nitra z roku  1999 celkom vo výške 1286 EUR. Tento záväzok, jeho polovica bol v r.2008 pripočítateľnou položkou 
k daňovému základu.(podľa §17 odst.29 Zákona o dani z príjmov). 
V r. 2009 sme druhú časť tohto neuhradeného záväzku opäť pripočítali k daňovému základu, a tým bude aj odložený 
daňový záväzok v r. 2009 znížený o 122 EUR . Zostatok k 31.12.2009 účte 481 – Odložená daňová pohľadávka 
a záväzok bude nulový. 
 
Odložená daňová pohľadávka 
 
Účtovné odpisy k dlhodobému majetku sa rovnajú daňovým, z toho dôvodu ani nevznikol rozdiel medzi daňovou 
a účtovnou hodnotou dlhodobého majetku. 
V r. 2009 sme netvorili nedaňové opravné položky k pohľadávkam. 
V tomto účtovnom období sme tvorili len daňové rezervy na nevyčerpanú dovolenku, na odstupné, na zverejnenie 
účtovnej závierky v Hospodárskych novinách a Obchodnom vestníku za r. 2008, poplatky za potvrdenie k auditu od 
Slovenskej sporiteľne, zverejnenie závierky za r. 2009 v Obchodnom vestníku a Hospodárskych novinách, za audit za r. 
2009. 
Nakoľko sme v r. 2009 neúčtovali o žiadnych rozdieloch, ktoré by mali vplyv na daňový základ, nevznikla odložená 
daňová pohľadávka. 
 
 

6. Poskytnuté dotácie 
 
V r. 2009 Keramoprojektu  Trenčín a.s. bol 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. 
Jednotlivé dotácie na Grant boli účtované podľa zaslaných žiadostí na účty 346 podľa analytickej evidencie v hlavnej 
knihe takto: 
 

Účet Názov MD v EUR DAL v EUR Celkom v EUR 
34601 Dotácia č.1 1 140 1 140 0 
34602 Dotácia č.2 22 165 0 22 165 
34603 Dotácia č.3 20 655 0 20 655 
34604 Dotácia č.4 11 638 0 11 638 
34605 Dotácia č.5 23 378 0 23 378 
Spolu  78 976 1 140 77 836 

 
 
 

7. 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 51 261,15 EUR. 
 
 

8. Krátkodobý finan čný majetok 
 
 
Ako krátkodobý finančný majetok sú vykázané peniaze v pokladni a účty v bankách a.s. 
 
 

9. Časové rozlíšenie 
 
Ide o tieto položky: 

regulovaná informácia Keramoprojekt Trenčín, a.s.
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31. 12. 2009 31. 12. 2008

EUR EUR

Náklady budúcich období 6 008 12 061

Príjmy budúcich období -2 052 2 342

Spolu 3 956 14 403

 

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 účtoval o rezervách, a to: o krátkodobých rezervách na 
nevyčerpané dovolenky, odstupné a nevyfakturované dodávky a služby – celkom k 31.12.2009 vo výške : 10 536EUR. 
 
 
 
 

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

31. 12. 2009 31. 12. 2008

EUR EUR

Záväzky po lehote splatnosti 279 958 273 020

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 133 685 153 400

Spolu krátkodobé záväzky 413 643 426 420

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov 15 795 13 723

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov 0 0

Spolu dlhodobé záväzky 15 795 13 723

 
 

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: 
 

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 .  ja n u á r u 1 3  7 2 3 1 2  5 2 7

T v o r b a  n a  ť a r c h u  n á k la d o v 3  0 5 4 2  1 6 2

T v o r b a  z o  z is k u 0 0

Č e r p a n ie - 9 8 2 - 9 6 6

S t a v  k  3 1 .  d e c e m b r u 1 5  7 9 5 1 3  7 2 3

 3 1 .  1 2 .  2 0 0 9  3 1 .  1 2 .  2 0 0 8

S o c iá ln y  f o n d  -  t v o r e n ý  z o  z is k u  -  úč e t  4 2 7 0 1  a  4 2 7 0 4 E U R E U R

S ta v  k  1 .  ja n u á r u 6  5 5 0 4  3 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 is k u 0 5  1 0 2

Č e r p a n ie - 2  2 0 6 - 2  9 0 2

S t a v  k  3 1 .  d e c e m b r u 4  3 4 4 6  5 5 0

 
 

regulovaná informácia Keramoprojekt Trenčín, a.s.
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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 31. 12. 2008

EUR EUR

Výdavky budúcich období 0 0

Výnosy budúcich období 466 494

Spolu 466 494

 
 
 
 
 
 
 

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: 
 
 

2009 2008

EUR EUR

Tržby plotrovňa 73 627 78 817

Ostatné tržby 203 605 124 841

Prenájom software a 40 527 75 026

Tržby nájom 312 764 329 665

Parkovacie služby 15 565 13 200

Tržby autocesty 35 872 98 906

Tržby závodné stravovanie 111 971 139 060

Spolu 793 931 859 515

Tržby z pred. služieb

 
 
 
Tržby v r. 2009 klesli o 65 584 EUR, nakoľko bola zrušená závodná jedáleň, ktorá poskytovala stravu aj cudzím 
stravníkom a poklesol počet nájomníkov v našej administratívnej budove. Klesli aj tržby za autocesty, nakoľko klesol 
počet prenajímaných áut a klesli 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. 

regulovaná informácia Keramoprojekt Trenčín, a.s.
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3. Aktivácia 

 
 
Keramoprojekt Trenčín v priebehu účtovného obdobia neúčtoval o aktivácii. 
 
 
 
 

4. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 
 

2009 2008

EUR EUR

Zmluvné pokuty a penále 0 1 318

Ostatné výnosy z hospod.činností 222 471 148 900

Výnosy z odpís.pohľadávok 17 012 2 282

Spolu 239 483 152 500

 
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 vo výške 78 976 EUR. 
 
 

6. Kurzové zisky 
 
Prehľad o kurzových ziskoch: 
 

2009 2008

EUR EUR

Realizované kurzové zisky 0 3

Kurzové zisky-prechod na EURo 1 0

Nerealizované kurzové zisky 0 0

Spolu 1 3
 

 
 
 
 
7. Mimoriadne výnosy 
 

Keramoprojekt Trenčín v priebehu účtovného obdobia neúčtoval o mimoriadnych výnosoch. 
 
 
 

I.  INFORMÁCIE O NÁKLADOCH 

 
 

1. Náklady na poskytnuté služby 
 

Prehľad o významných položkách nákladov na poskytnuté služby: 

regulovaná informácia Keramoprojekt Trenčín, a.s.
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2009 2008

EUR EUR

Doprava 69 1 729

Výkony spojov 27 827 29 415

Nájomné 16 807 23 032

Auditorská činnosť 7 200 0

Právne a ekonomické poradenstvo 2 868 2 985

Náklady na inzerciu, reklamu 2 499 1 545

Školenia 48 408 616

Čistenie prádla 1 314 1 318

Servis áut 2 986 3 475

Ostatné 35 439 23 048

Nákup DIM nehmot. Do 1660 EUR 27 1 249

Náklady na poradenské služby 9 548 995

Ostatné služby-budova 10 435 17 847

Stočné 7 072 6 879

Služby týk.sa inform.tech.a počít. 4 080 5 767

Spolu 176 579 119 900

 
 
 
 
V r. 2009 sa zvýšili náklady za služby celkom o 56 679 EUR, a to v dôsledku zvýšených nákladov na školenia o 47792 
EUR a poradenské služby o 8 883 EUR vzhľadom na poskytnutý Grant z európskych fondov. Náklady za auditorskú 
činnosť sa v r. 2008 neúčtovali, v r. 2009 boli vo výške 7200 EUR. 
Auditorská spoločnosť nám neposkytla iné služby v roku 2009. 

 
 
2. Náklady za spotrebu energií 
 
 
 
 Rok 2009 Rok 2008 
Spotreba el.energie 82 325 85 976 
Spotreba plynu 49 337 51 636 
Celkom 131 662 137 612 
 
 
 
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: 
 

Účet Názov MD v EUR 
51806 Náklady na inzerciu 1 200 
51810 Náklady na školenia 47 939 
51817 Náklady na poradenské služby 4 550 
52101 Mzdové náklady 19 181 
52401 Zákon.so.zab.-soc.poisťovňa 7 459 
52403 Zákon.so.zab.-zdrav.poisťovňa 2 960 
Spolu  83 289 

 
 

regulovaná informácia Keramoprojekt Trenčín, a.s.
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4. Kurzové straty 

 
Prehľad o kurzových stratách:  
 

2009 2008

EUR EUR

Realizované kurzové straty 7 455

Kurzové straty-prechod na EURo 1 0

Nerealizované kurzové straty 0 0

Spolu 8 455
 

 
 
 
 

5. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 
 

Ostatné náklady na hospodársku činnosť sú uvedené v priloženej tabuľke: 
 

2009 2008

EUR EUR

Odpis pohľadávok 239 13 497

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam -6 902 -2 282

Ostat.prevádzkové náklady 1 265 3 035

Iné 0 0

Spolu -5 398 14 250

 
 
 

6. Mimoriadne náklady 
 
Keramoprojekt Trenčín v priebehu účtovného obdobia neúčtoval o mimoriadnych nákladoch. 

regulovaná informácia Keramoprojekt Trenčín, a.s.
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J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV 

 
Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade: 
 

Základ Základ

dane Daň Daň dane Daň Daň

EUR EUR % EUR EUR %

Výsledok hospodárenia pred 

zdanením 91 796 100,00 % 85 497 100,00 %

z toho teoretická daň 19 %                  17 441 19,00 % 16 244 19,00 %

Daňovo neuznané náklady 26 708 5 075 5,53 % 20 644 3 922 4,59 %

Výnosy nepodliehajúce dani -17 816 -3 385 -3,69 % -3 213 -610 -0,71 %

Umorenie daňovej straty 0 0 0,00 % 0 0 0,00 %

100 688 19 131 20,84 % 102 928 19 556 22,87 %

Splatná daň 19 131 20,84 % 19 556 22,87 %

Odložená daň 122 0,13 % 10 774 12,60 %

Celková vykázaná daň 19 253 20,97 % 30 330 35,48 %

2009 2008

 
 
 
Ďalšie informácie k odloženým daniam: 
 

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovaná  v bežnom účtovnom období, 

týkajúca sa  umorenia  daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a 

iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich  účtovných 

období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená 

daňová pohľadávka neúčtovala

0 10 774

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania 

tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej  

sa účtovalo      v predchádzajúcich účtovných obdobiach

-122 122

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových 

odpočtov      a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku 

ktorým  nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka

0 0

Odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo                 

na účty vlastného imania, bez účtovania na účty nákladov a výnosov
0 0

 

K.  INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH  Ú ČTOCH 

 
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. 

regulovaná informácia Keramoprojekt Trenčín, a.s.
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2. Prenajatý majetok 

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

L.  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. 
 
 

M.  INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH 
ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV Ú ČTOVNEJ JEDNOTKY 

 
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia pri rozdelení HV neboli pridelené tantiémy členom štatutárnych orgánov 
a.s. v sledovanom účtovnom období (v roku 2008: 14 937 EUR),  ani tantiémy členom dozorných orgánov a.s. (v roku 
2008: 4 979 EUR). 
 
 

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZ ŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB 

 
Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami  
a) transakcie so spriaznenými osobami 
 

2009 
EUR 

 2008 
EUR 

a1) stavebno-montážne práce – Investing Trenčín s.r.o. 5750  71433 

a2) prevádzkové služby    Investing Trenčín s.r.o. 17006  11585 

a3) údržbárske práce – Investing Trenčín s.r.o. 626  5444 

a4) prenájom nehnuteľností od Investing Trenčín s.r.o.  11990  22406 

a5) nákup dopravného prostriedku Investing Trenčín s.r.o. 0  23236 

a6) refakturácia cestovných nákladov – Stalllion-Invest s.r.o. 0  797 

a7) mzdové náklady – Stallion Invest s.r.o. 8162  4747 

a8) zemné práce a ostatné služby - Realestate s.r.o. Trenčín  0  1626 

a9) nájom nehnuteľností – PIO Keramoprojekt a.s. 156432  174002 

a10) plotrovacie práce PIO Keramoprojekt 73627  81425 

a11) prenájom hardware a software PIO Keramoprojekt 40527  52480 

a12)refakturácia nákladov za služ.cesty osob.autami-PIO Keramoprojekt 36137  74852 

a13)refakturácia nákladov za poskytnuté služby PIO Keramoprojekt 90301  164177 

a14) refakturácia-stavebné práce –PIO Keramoprojekt 0  15734 

a15)refakturácia poistne za autá – PIO Keramoprojekt 9135  2091 

a16) inžiniersko-investorské služby – PIO Keramoprojekt 154253  0 

a17) ostatné služby – PIO Keramoprojekt 23381  203412 

b) transakcie so spoločnými podnikmi:  
    

    

    

c) transakcie s pridruženými podnikmi: 
    

regulovaná informácia Keramoprojekt Trenčín, a.s.
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Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade: 
 

31. 12. 2009 31. 12. 2008

EUR EUR

Pohľadávky z obchodného styku 473 179 440 217

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 0 0

Spolu aktíva 473 179 440 217

Ostatné dlhodobé záväzky (dlhodobá úročená pôžička) 0 0

Záväzky z obchodného styku 11 488 20 115

Spolu pasíva 11 488 20 115

 

O. INFORMÁCIE O SKUTO ČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTA VUJE 
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO D ŇA ZOSTAVENIA Ú ČTOVNEJ ZÁVIERKY 

 
Po 31. decembri 2009 nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú 
predmetom účtovníctva. 
 
 

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ 

 
Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

 
Stav Stav

31.12.2008 Prírastky Úbytky Presuny 31.12.2009

EUR EUR EUR EUR EUR

Základné imanie

Základné imanie 1 628 560 298 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 záväzkov 0 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 0

Fondy zo zisku

Zakonný rezervný fond 256 553 5517 298 0 261 772 

Nedeliteľný fond 0 0 0 0 0

Štatutárne fondy a ostatné fondy 177 555 0 2206 - 175 349 
Výsledok hospodárenia minulých rokov

Nerozdelený zisk minulých rokov 58 997 55167 5 517 - 108 647 

Neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 - 0

55 167 - 0 91 796 

Spolu 2 252 528 60 982 8 021 0 2 342 118 

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné 

obdobie
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Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 

 
Stav Stav

31.12.2007 Prírastky Úbytky Presuny 31.12.2008

EUR EUR EUR EUR EUR

Základné imanie

Základné imanie 1 628 560 0 0 0 1 628 560 

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 0 0 0 0 0

Zmena základného imania 0 0 0 0 0
Kapitálové fondy 0

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 záväzkov 0 0 0 0 0

Oceň. rozdiely z kapitálových účastín 0 0 0 0 0
Oceň. rozdiely z precenenia pri zlúčení,           

splynutí a rozdelení
0 0 0 0 0

Fondy zo zisku 0

Zakonný rezervný fond 253 552 3001 0 0 256 553 

Nedeliteľný fond 0 0 0 0 0

Štatutárne fondy a ostatné fondy 173 361 7096 2902 0 177 555 
Výsledok hospodárenia minulých rokov

Nerozdelený zisk minulých rokov 58 997 30014 30014 - 58 997 

Neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 - 0 

30 014 - 0 0 55 167 

Spolu 2 220 180 40 111 32916 0 2 252 528 

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné 

obdobie

 
 
 
Základné imanie sa v priebehu účtovného obdobia roku 2009 zmenilo o 298,35 EUR – premena základného imania na 
EUR – zúčtovanie rozdielu voči rezervnému fondu.. 
 
Účtovný zisk za rok 2008 vo výške 55 167 EUR bol rozdelený takto: 
 

EUR

Zákonný rezervný fond 5 517

Prídel do sociálneho fondu 0

Tantiémy 0

Investície do hmotného a nehmotného majetku 0

Nerozdelený zisk 49 650

Spolu 55 167
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PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31.12.2009
2 009 2008

HV Hospodársky výsledok za účtovné obdobie 72 543 55 167
O Odpisy investičného majetku 124 401 166 586

A Zmeny stavu pracovného kapitálu -49 404 418 774

A1 Zmena stavu zásob 3 037 763

Materiál 3 037 763

A2 Zmena stavu pohľadávok -5 949 670 716

Pohľadávky z obchodného styku krátkodobé 72 466 673 637
Štát. daňové pohĺdávky a dotácie -78 987 -20 547
Štát. odložená daňová pohĺadávka 122 10 755
Iné pohľadávky 450 6 871
Krátkodobý finančný majetok 0 0

A3 Zmena stavu záväzkov -46 492 -252 705

Ostatné rezervy 10 536 0
Záväzky z obchodného styku -18 067 -203 379
Záväzky voči zamestnancom 1 182 697
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia 2 634 1 726
Štát - daňové záväzky -6 356 19 252
Iné záväzky   účet326 2 913 996
Ostatné záväzky 4 917 -23 335
Krátkodobé finančné výpomoci      -44 251 -48 662

A4 Časové rozlíšenie nákladov, príjmov 10 447 -4 116

Náklady budúcich období 6 053 -7 834
Príjmy budúcich období 4 394 3 718

A5 Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov -28 -2 689

Výnosy budúcich období     -28 -2 689

A*** Peňažný tok zo základných podnikate ľských činností 157 959 633 722

B1 Zmena stavu investičného majetku 84 136 26 224

Software 15 802 2 390
Iný nehmotný majetok 1 682 0
Pozemky -282 0
Budovy  haly a stavby 13 918 43 584
Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár 53 016 -19 750

O Odpisy investičného majetku -124 401 -166 586

B*** Peňažný tok z investi čných činností -40 265 -140 362

D1 Zmena stavu kapitálu -2 206 -22 838

Základné imanie 298 0
Zákonný rezervný fond 5 219 2 987
Štatutárne a ostatné fondy -2 206 4 182
Nerozdelený zisk minulých rokov 49 650 0
Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia -55 167 -30 007

D2 Zmena stavu úverov a výpomocí 2 072 1 228

Ostatné dlhodobé záväzky 2 072 1 228

D*** Peňažný tok z finan čných činností -134 -21 610

I. Peňažný tok zo základných podnikate ľských činností 157 959 633 722
II. Peňažný tok z investi čných činností -40 265 -140 362
III. Peňažný tok z finan čných činností -134 -21 610

F. Zmena stavu pe ňažných prostriedkov a pe ňažných ekvivalentov 117 560 497 744

G. Stav peňažných prostriedkov a pe ňažných ekvivalentov na za čiatku ú čtovného obdobia 1 172 477 674 733

H. Zostatok pe ňažných prostriedkov a pe ňažných ekvivalentov na konci ú čtovného obdobia 1 290 037 1 172 477

v EUR
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Prílohač.1 -  k Poznámkam

Názov Prírastky Úbytky Presuny Prírastky Úbytky Presuny 31.12.2008 31.12.2009

  
k 31.12.08 EUR EUR EUR k 31.12.09 k 31.12.08 EUR EUR EUR k 31.12.09 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 300 822 10 414 48 813 0 262 423 274 019 26 217 48 814 0 251 422 26 803 11 001
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 nehmotný majetok0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dlhodobý nehmotný majetok spolu 300 822 10 414 48 813 0262 423 274 019 26 217 48 814 0 251 422 26 803 11 001

Pozemky 031 120 079 282 0 0 120 361 0 0 0 0 0 120 079 120 361
Stavby 021 1 209 473 51 569 0 0 1 261 042 795 115 65 487 0 0860 602 414 358 400 440
Samostatné hnuteľné veci 022 843 089 0 214 302 0 628 787 762 415 53 016 214 302 0 601 129 80 674 27 658

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 1 682 0 1 682 0 0 0 0 0 0 0 1 682 0
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 3 712 51 568 51 568 0 3 712 0 0 0 0 0 3 712 3 712
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dlhodobý hmotný majetok spolu 2 178 035 103 419 267 552 0 2 013 902 1 557 530 118 503 214 302 0 1 461 731 620 505552 171

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 podiely 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 2 478 857 113 833 316 365 0 2 276 325 1 831 549 144 720 263 116 0 1 713 153 647 308 563 172

KERAMOPROJEKT TREN ČÍN a.s.
Prehľad o pohybe majetku

 k 31. 12. 2009

Obstarávacia cena/Vlastné náklady Oprávky/Opravné položky Zostatková cena
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