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Poznámky k účtovnej závierke CEMMAC a.s. k 31.12.2007 
 
A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE   
 
 
1. Prílohu predkladá : 
 
 
a) Názov , sídlo                                                     CEMMAC a.s. 914 42  Horné Srnie  
b) Právna forma                                                     Akciová spoločnosť 
c) Dátum založenia                                                21.4.1992 
d) Dátum zápisu do  obchodného registra             1.5.1992 
e) IČO                                                                    31 412 106 
 
 
2. Hlavnými  činnosťami spoločnosti sú:          - výroba cementu 
                                                                           - výroba iných minerálnych výrobkov 
                                                                              nekovových (mleté vápence) 
 
 
3. Priemerný  počet pracovníkov  a.s. CEMMAC k 31.12.2007  bol 247, z toho 21 riadiacich pra-         
    covníkov. 
                                                                                                 
4. Účtovná závierka a.s. CEMMAC k 3l.decembru 2007 bola zostavená ako riadna účtovná     
    závierka  podľa  slovenských  právnych predpisov.  Bola zostavená za predpokladu nepretr- 
    žitého trvania  spoločnosti (going concern). 
 
5. Účtovná   závierka a.s. CEMMAC za rok 2006 bola schválená na riadnom valnom zhromažde-      
    ní, ktoré sa konalo dňa 15.5.2007.   
 
 
 
B.  ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI 
 
 
DOZORNÁ RADA 
 

PREDSTAVENSTVO 
 

Mag. Kurt Asamer – predseda Dipl.Ing. Karol Podhora –predseda  
Dr. Manfred Asamer Mag. Klaus Fodinger   
Mag.Wolfgang Rieder Dipl.Ing. Ján Šimko 
Mag.Wolfgang Merkinger  
Herr Robert Pree  
Dipl.Ing. Ivan Kebílek  
Dipl.Ing. Rober Jánsky  
Galko Pavol  
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Výkonné vedenie spoločnosti:  Dipl. Ing.  Karol Podhora       - generálny riaditeľ 
                                                     Dipl. Ing. Karol  Cabala         - výrobno-technický riaditeľ 
                                                     Dipl. Ing. Ján Šimko               - ekonomicko-obchodný riaditeľ 
                                                     Koníček Vladimír                   - riaditeľ údržby 
 
 
Štruktúra akcionárov  k 31.12.2007 spoločnosti bola nasledovná : 
 
                                                                                                podiel na základnom imaní         hlasovacie práva                       
                                                                                                   tis.SK                %                                %     
_______________________                                                __________   _________            _____________  
Asamer & Hufnagl Baustoff Holding Wien & CO.KEG          408 936           82,72                         82,72    
Rieder Holding GmbH Huhlenweg 22 Maishofen                     58 148            11,76                         11,76 
Ostatní akcionári                                                                        27 314              5,52                           5,52 
                                                                                              –––––––––-     ––––––––-          ––––––––––––––   
Spolu                                                                                       494 400          100,00                       100,00                                                                  
                                                                                              ––––––––––    –––––––––         ––––––––––––––  
 
 
C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU 
 
 
Konsolidovaná účtovná závierka materskej spoločnosti ASAMER HOLDING A.G., do ktorej je zahrňovaná 
i spoločnosť Asamer & Hufnagl Baustoff Holding Wien & CO.KEG je uložená v sídle spoločnosti ASAMER  
HOLDING A.G., Unterhalham 2,  A – 4694 Ohlsdorf.   
 
 
    
 
D. POUŽITÉ  ÚČTOVNÉ PRINCÍPY A POSTUPY 
 
 
Spoločnosť CEMMAC a.s. uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade  so zákonom  č.431/2002 
Z. z.. o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov  č. 23054/2002-92  vydaných ministerstvom financií 
v znení neskorších predpisov. V súlade s týmito predpismi  je účtovná závierka  zostavená na základe účtovníctva, 
ktoré je vedené v peňažných jednotkách slovenskej meny Sk a v prípade majetku a záväzkov vyjadrených v cudzej 
mene i v jednotkách cudzej meny. 
 
1. Účtovníctvo je vedené  na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti  nákladov a výnosov. Za základ dane sa                 
       berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú  na účtovné obdobie  bez ohľadu na dátum ich platenia. 
 
2. Uplatňuje sa princíp opatrnosti,  sú vyjadrené riziká, ktoré sú známe ku dňu zostavenia  účtovnej závierky. 
       Uplatňuje sa princíp obstarávacích ( t.j. historických)  nákladov  pri obstaraní majetku  a oceňovanie jednotli- 
       vých  druhov  majetku je nasledovné:  
 

a) Dlhodobý  majetok  
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa  cenu obstarania a náklady 
súvisiace s obstaraním (clo, dovoznú prirážku, prepravu, montáž a pod.).  

       
             Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlast nými nákladmi sú      
             všetky priame náklady (priamy materiál, priame mzdy,  ostatné priame náklady) a nepriame náklady bez- 
             prostredne súvisiace s vytvorením investičného majetku (výrobná réžia).  
  
 
 

b) Dlhodobý finančný majetok 
Podielové   cenné papiere a  majetkové podiely     sa v zmysle § 25 zákona   o účtovníctve oceňujú cenami 
obstarania bez nákladov súvisiacich s obstaraním. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa oceňujú reálnou 
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hodnotou v     zmysle § 27 ods.1 zákona o  účtovníctve, ak nie je    možné objektívne určiť reálnu hodnotu  
považuje sa za reálnu hodnotu ocenenie podľa § 25 zákona o účtovníctve.    

      
c) Zásoby 

Zásoby nakupované   sa oceňujú obstarávacou  cenou, ktorá   zahŕňa cenu   obstarania a náklady súvisiace 
s obstaraním (clo, dovoznú prirážku, prepravu, skonto a pod.) Nakupované   zásoby na sklade sú oceňova- 
né váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien. 
 
Zásoby   vytvorené   vlastnou    činnosťou ( nedokončená výroba,polotovary vlastnej výroby, výrobky)   sa   
oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné  náklady  sú priame  náklady  (priamy materiál, priame mzdy, ostatné 
priame náklady) a časť nepriamych nákladov  bezprostredne   súvisiacich s  vytvorením zásob vlastnou čin-
nosťou (výrobná réžia).   Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracova-
nosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. 

 
d) Pohľadávky   

Pohľadávky sa oceňujú ich menovitou hodnotou.  
 

e) Finančný majetok 
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 
 

f) 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. 
 

g) Rezervy 
Rezervy sa oceňujú vo výške potrebnej na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. 
 

h) Záväzky 
Záväzky sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 
 

     ch)   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. 
 
 
3. Dlhodobý hmotný majetok je odpisovaný podľa odpisového plánu. O účtovnom odpise sa začína účtovať dňom 

zaradenia majetku do užívania. Životnosť  dlhodobého hmotného majetku je stanovená podľa zákona o dani 
z príjmov. 
U dlhodobého nehmotného majetku sa účtovné odpisy  rovnajú daňovým odpisom. 

       V akciovej   spoločnosti  bola   pri   dlhodobom hmotnom majetku  nadobudnutom do 31.7.1994 prijatá varianta 
       rovnomerného odpisovania. Od 1.8.1994 je  dlhodobý hmotný majetok odpisovaný zrýchlene. 
       Pozemky, umelecké diela a drahé kovy sa neodpisujú.  
       O drobnom  nehmotnom  majetku,  ktorého  obstarávacia cena   je 50 000,- Sk a nižšia spolo čnosť rozhodla, že 
       nie  je dlhodobým majetkom   majetkom a účtuje ho pri obstaraní do nákladov (na účet 518- Ostatné služby). 
       O drobnom hmotnom  majetku,    ktorého obstarávacia cena je   30 000,- Sk a   nižšia    spolo čnosť rozhodla, že 
        nie je dlhodobým majetkom a účtuje o ňom ako o zásobách. 
 
 
4. Cudzia mena 
       Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú  na slovenskú menu  kurzom určeným v kurzovom          
       lístku Národnej banky   Slovenska platným   ku  dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke plat- 
       ným  ku dňu jej zostavenia. Pri prevode  slovenskej meny na  cudziu a  naopak sa používa kurz komerčnej banky 
       platný v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Pri nákupe a predaji cudzej meny za slovenskú menu sa používa  
       kurz komerčnej banky v deň uskutočnenia účtovného prípadu.   
  
       Kurzové straty vypočítané ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu ako i ku dňu, ku  ktorému sa účtovná závier-   
       ka zostavuje sa účtujú priamo do finančných  nákladov a majú teda vplyv na hospodársky výsledok.  
        
      Kurzové zisky  vypočítané  ku dňu   uskutočnenia  účtovného prípadu ako i ku dňu,    ku  ktorému sa účtovná zá- 
      vierka zostavuje, sa účtujú priamo do finančných výnosov a majú teda vplyv na hospodársky výsledok. 
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E.  ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 
 
1.     Dlhodobý majetok   
         
        Prehľad o pohybe obstarávacej ceny  dlhodobého majetku  je uvedený  v nasledujúcej tabuľke: 
 
                                                                            Stav                                                                                 Stav             
                                                                      31.12.2006          Prírastky         Úbytky       Presuny       31.12.2007 
                                                                           tis.Sk                 tis.Sk            tis.Sk                                 tis.Sk                 
        __________________________       ___________     __________   _________     _______     _________    
        Sofvér                                                           57 453              7 842                      0                0            65 295                 
        Obstarávaný DNM                                                0              7 842             - 7 842                0                     0 
                                                                   ___________     __________   __________  ________    __________   
          
      Dlhodobý nehmotný  majetok  spolu          57 453            15 684            - 7 842                 0            65 295                
      _______________________________________________________________________________________ 
 
       Pozemky                                                         9 799                  520                    0                 0             10 319                  
       Stavby                                                         735 096                 -420                    0                 0           734 676           
       Samostatné hmuteľné veci a súbory  
       hnuteľných vecí                                       1 542 216             11 072           - 8 168                  0       1 545 120         
      Ostatný dlhodobý hmotný  majetok                 3 306                  230                    0                  0              3 536                             
      Obstarávaný DHM                                      112 145              48 023          -19 243                 0           140 925         
       Poskytnuté preddavky na DHM                             0               4 200                     0                 0              4 200            
                                                                     __________     ___________  ___________  _________  ________          

 
 Dlhodobý hmotný majetok spolu          2 402 562              63 625         -27 411                 0        2 438 776        
_______________________________________________________________________________________ 
  
 Neobežný majetok spolu                       2 460 015              79 309          -35 253                 0       2 504 071          
________________________________________________________________________________________ 

 
Prehľad o pohybe oprávok k  dlhodobému majetku  je uvedený  v nasledujúcej tabuľke: 
 
                                                                                         Stav                                                              Stav 
                                                                                  31.12.2006          Prírastky         Úbytky        31.12.2007 
                                                                                       tis.Sk                tis.Sk            tis.Sk               tis.Sk                   
        __________________________                   ___________     __________   _________   _____________ 
 
        Softvér                                                                   48 428                  4 239                  0              52 667         
        Obstarávaný DNM                                                         0                         0                   0                      0        
                                                                               ___________     __________   __________   ____________ 
         
       Dlhodobý nehmotný  majetok  spolu                  48 428                  4 239                    0             52 667                              
       _____________________________________________________________________________________ 
 
       Pozemky                                                                         0                         0                    0                      0      
       Sstavby                                                                340 128                53 648                    0            393 776                          
       Samostatné hnuteľné veci a súbory  
       huteľných vecí                                                  1 219 417                96 832           - 8 168         1 308 081             
       Ostatný DHM                                                             921                     525                    0                1 446                              
                                                                                 __________     ___________  __________  ___________       

 
 Dlhodobý hmotný  majetok spolu                 1 560 466               151 005         -   8 168        1 703 303 
_____________________________________________________________________________________           
                                                             
  
 Neobežný majetok spolu                               1 608 894                155 244          -  8 168        1 755 970           
_____________________________________________________________________________________ 
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      Prehľad o zostatkovej cene dlhodobého majetku je uvedený v  nasledujúcej tabuľke: 
 
                                                                                                               k 31.12.2006                   k  31.12.2007 
                                                                                                                     tis. Sk                              tis. Sk        
        _________________________________________                 ______________           _______________ 
 
        Softvér                                                                                                  9 025                               12 628 
                                                                                                         ________________         _______________  
 
       Dlhodobý nehmotný majetok  spolu                                                   9 025                               12 628  
       ____________________________________________________________________________________ 
 
       Pozemky                                                                                                9 799                               10 319 
       Stavby                                                                                                394 968                             340 900 
       Samostatné hmuteľné veci a súbory  
       hnuteľných vecí                                                                                  322 799                             237 039 
       Ostatný DHM                                                                                         2 385                                 2 090   
       Obstarávaný DHM                                                                             112 145                             140 925                      
       Poskytnuté preddavky na DHM                                                                    0                                 4 200 
                                                                                                         ________________       _______________         
 

Dlhodobý hmotný  majetok spolu                                                    842 096                             735 473 
______________________________________________________________________________________ 
 
 Podielové cenné papiere a podiely 
 v ovládanej osobe                                                                                         0                                        0  
                                                                                                   _________________      _______________                                         
 
Dlhodobý finančný majetok spolu                                                              0                                         0                             
 ____________________________________________________________________________________  
   
Neobežný majetok spolu                                                                   851 121                              748 101  
  _______________________________________________________________________________________ 
  
  Stav položky „Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok“ k 31.12.2007  predstavujú  predovšetkým prostriedky 
   na investičné akcie „Odvod vysokopecných plynov by-pass“ 47 894 tis. Sk, „Modernizácia nakládky VLC na  
  autocisterny“ 15 969 tis. Sk, „Výmena elevátorov-silá cementu“  6 520 tis.Sk  a „Doprava a dávkovanie prísad“ 
  9 962 tis. Sk. 

       
       Akciová spoločnosť má poistený dlhodobý hmotný majetok  pre prípad škôd spôsobených živelnou pohromou 
       až do  výšky 3 101 000 tis. Sk.   
 
2. Pohľadávky 
 

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke: 
 
                                                            Stav                                                                                            Stav 
                                                        1.1.2007            Tvorba           Zníženie             Zrušenie          31.12.2007             
                                                         tis.Sk               tis.Sk               tis.Sk                  tis. Sk                tis. Sk  
_________________________    _________       _________      ________           ________      ___________      
 
Pohľadávky z obchodného styku       
-opr.pol.-daňovo neuznaná                   3 800             2 508                      0                           0             6 308                 
-opr.pol.-prihlásené.pohľ.v konkurze   1 874                    0                      0                      -272             1 602 
-opr.pol.-daňovo uznaná                       4 298                    0                      0                  - 4 298                    0  
_______________________________________________ ________________________________________                                               
 
Spolu                                                    9 973              2 508                      0                 - 4 571             7 910 
_______________________________________________________________________________________ 
 



 6 

Spoločnosť tvorila k 31.12.2007 opravné položky k pohľadávkam starším ako 1 rok na základe posúdenia bo-
nity pohľadávok vopred stanovenou komisiou. Komisia pristupovala k posudzovaniu pohľadávok jednotlivo a 
rozhodla nasledovne: 
1. Odpísať premlčanú pohľadávku voči dlžníkovi ARTEP STAV Stupava vo výške 272 tis.Sk, ktorá vznikla 

20.6.1997, pohľadávku voči dlžníkovi ZKL, Žilina vo výške 61 tis. Sk, ktorá vznikla v júni 1993, pohľa-
dávku voči Fondu na podporu zahraničného obchodu, ktorý zanikol a pohľadávka z roku 2001 sa stala ne-
vymožiteľnou vo výške 37 tis. Sk. Komisia na základe skúseností s vymáhaním týchto pohľadávok, klasi- 
fikovala tieto pohľadávky ako nevymožiteľné. 
Odpísať pohľadávky vo výške 9 576 tis. Sk podľa § 19 ods. 2 písm. h bod 5, pri  ktorých komisia na zá-
klade skúseností s ich vymáhaním zistila, že jestvuje riziko, že tieto pohľadávky nebudú uhradené.    

2. Vytvoriť opravnú položku nedaňovú na nepremlčané pohľadávky, ktoré vznikli pred 31.12.2003 vo výške 
2 508 tis.  Sk 
 
  

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcej tabuľke: 
                                                                                                            k 31.12.2006         k 31.12.2007       
                                                                                                                            tis.Sk                       tis. Sk 
_____________________________________                                           ____________         ____________      
 
Pohľadávky v lehote splatnosti                                                                          66 857                    39 235 
Pohľadávky po lehote splatnosti                                                                        92 395                    54 736  
                                                                                                             _____________      _____________ 
 
Spolu:                                                                                                              159 252                    93 971 
________________________________________________________________________________________                                  
 
Pohľadávky po lehote splatnosti sú iba pohľadávky z obchodného styku.   
 
Spoločnosť nemá žiadne pohľadávky kryté záložným právom. 
 
 

3. Finančné účty 
 

Stav finančných účtov k 31.12.2007 predstavuje stav peňazí a cenín v pokladni, peniaze na ceste, účty 
v bankách a krátkodobý finančný majetok.  Peniaze a ceniny  v pokladnici   predstavujú čiastku  637 tis. Sk. 
Stav na účtoch v bankách je 138 673 tis. Sk. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať. 
Krátkodobý finančný majetok predstavujú emisné kvóty skleníkových  plynov vo výške 46 823 tis. Sk. 
    
Proti škodám  spôsobeným   krádežou má  akciová  spoločnosť  poistené  peniaze  a  ceniny  v  trezore do výš- 
ky 500 tis. Sk a prepravu peňazí do výšky 500 tis. Sk. 
 

4. Časové rozlíšenie 
 
         Ide o nasledovné položky:  
                                                                                                             k 31.12.2006                k 31.12.2007 
                                                                                                                  tis. Sk                              tis. Sk 
         _______________________________                               _________________     ________________   
 
        Náklady budúcich období                                                                   1 183                                805 
        Príjmy budúcich období                                                                        830                                206                                      
                                                                                                     __________________     ______________ 
 
        Spolu:                                                                                                 2 013                             1 011                                                     
        ___________________________________________________________________________________ 
          
 
         Položku príjmy budúcich období je vo výške 206 tis. Sk predstavuje alikvótny podiel úrokov z termínovaného 
         vkladu pripadajúci na mesiac december 2007.   
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F .  ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY 
 
 
 1.   Rezervy 
 
        Prehľad o rezervách je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 
                                                                         Stav                                                                                          Stav 
                                                                     1.1.2007            Tvorba          Použitie           Zrušenie           31.12.2007   
                                                                        tis.Sk                tis.Sk             tis.Sk               tis.Sk                  tis.Sk 
      ____________________________    __________      _________     _________     _________     ____________                                                      
 
      zákonné rezervy 
      na sanáciu pozemkov                                   1  322                  201                      0                  0                  1 523 
      rezerva na odchodné                                     4 231                  633                      0                  0                  4 864  
      krátkodobé rezervy                                   311 115             68 128           326 482                  0                52 761 
      ostatné dlhodorezervy        
                                                                  __________    __________    _________     _________     ____________ 
 
                                                                          
     Spolu                                                        316 668              68 962           326 482                   0               59 148                               
      
____________________________________________________________________________________________  
 
 
      Položka krátkodobé rezervy vo výške 52 761 tis. Sk zahŕňa tvorbu rezervy na vypustené emisie vo výške vypus-  
      teného množstva 46 772  tis. Sk emisií . Stanovenie odhadnutej sumy sa odvíja od  stanovenia reálnej hodnoty 
      emisných kvót podľa § 27 zákona o účtovníctve. Ďalej táto položka obsahuje tvorbu  rezervu  na mzdy za dovo-  
      lenku a odvody do fondov vo výške 4 669 tis. Sk a nevyfakturované dodávky, pri ktorých nie je známa presná 
      suma vo výške 1 320 tis. Sk.    
 
       
 
2.    Záväzky 
  
      Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej 
       tabuľke: 
                                                                                                          k 31.12.2006                  k 31.12.2007 
                                                                                                                tis.Sk                               tis.Sk                 
       _____________________________________                    _______________           ______________           
                           
      záväzky v lehote splatnosti – so zostatkovou 
      dobou splatnosti do l roka                                                              101 819                          76 218    
 
      záväzky po lehote splatnosti                                                              9 351                               965  
                                                                                                     _______________           ______________  
                                               
      Krátkodobé záväzky spolu                                                          111 170                          77 183                          
      ___________________________________________________________________________________ 
 
      Záväzky v lehote splatnosti  predstavujú najmä záväzky z obchodného styku  vo výške 48 488 tis. Sk a nedopla-  
      tok odvodu  dane z príjmu za rok 2007 vo výške 13 132 tis. Sk vyplývajúci z  výpočtu dane z príjmu právnických 
      osôb v daňovom priznaní za  rok 2007.    
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3.    Sociálny fond 
 
      Sociálny fond vo výške 180 tis. Sk je vykázaný v položke „Záväzky zo sociálneho fondu “. Jeho tvorba a čerpa- 
       nie  k  31.12.2007 boli  nasledovné: 
                                                                                                                                                    tis.Sk                                                                                                                                                
       ______________________________________________________                      ______________ 
        
       Stav k l. l. 2007                                                                                                                       165                     
 
       Tvorba na ťarchu nákladov (1,5% z objemu miezd)                                                             1 222 
       Čerpanie príspevkom na závodné stravovanie a regener. prac.                                              - 935      
       Sociálna výpomoc pri dlhodobej prácneschopnosti                                                               - 226 
       Ostatné čerpanie                                                                                                                     -   46    
                                                                                                                                         _______________  
       Stav k 31.12.2007                                                                                                                    180 
       _________________________________________________________________________________ 
        
       Sociálny fond sa čerpal v súlade so zákonom o sociálnom fonde a kolektívnou zmluvou. 
 
 
4.    Bankové úvery 
       Prehľad o bankových úveroch je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
                                                                                        Stav                                              Stav                      Stav   
                                                                    Mena       31.12.2007        Splatnos ť           31.12.2006          31.12.2007                                                                                  
                                                                                     v tis. meny                                       tis.Sk                    tis.Sk                                                                               
       ________________________          _______   ___________  ____________    ___________      __________ 
 
      Prevádzkový úver (dlhodobý)               EUR                     0            06.2007                   86 433                         0     
      Investičný úver (dlhodobý)                   EUR                 340            02.2008                    60 157               11 425 
      na stavbu cementovej mlynice                     
      Revolvingový úver                                EUR                     0            02.2008                     6 915                         0                                                        
                                                                                                                                         __________      __________ 
      Bankové úvery spolu                                                                                                    153 505               11 425 
    _________________________________________________________________________________________  
 
 
5.   Časové rozlíšenie 
 
      Ide o nasledovné položky:  
                                                                                                             k 31.12.2006                k  31.12.2007 
                                                                                                                  tis. Sk                              tis. Sk 
      _______________________________                               _________________     ________________   
 
      Výnosy budúcich období                                                                  54 948                                   0   
                                                                                                    __________________     ______________ 
 
      Spolu:                                                                                               54 948                                   0                        
      ___________________________________________________________________________________ 
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G.   INFORMÁCIE O VÝNOSOCH 
 
  
1.   Tržby za vlastné výkony a tovar  
 
      Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa hlavných produktov a hlavných teri-   
       tórií k 31.12.2007 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 
 
                                                                          Cement                      Slinok                Služby a tovar               Spolu 
                                                                            tis.Sk                        tis.Sk                       tis.Sk                       tis.Sk  
        ______________________               _____________         ____________         ____________        _________                 
 
       Slovenská republika                                   842 807                             0                         18 106                 860 913 
       Česká republika                                         261 877                              0                           4 828                 266 705    
       Rakúsko                                                       27 494                             0                            4 492                   31 986  
       Maďarsko                                                  107 472                             0                            4 322                 111 794 
       Poľsko                                                         65 831                             0                                   0                   65 831  
       Bosna a Hercegovina                                            0                             0                            9 772                    9 772 
                                                                   _____________       _____________       _____________      __________  
 
        Spolu                                              1 305 481                          0                       41 520              1 347 001                           
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
2.    Zmena stavu zásob vlastnej výroby 
 
       Zmena stavu zásob vlastnej výroby za bežné účtovné  obdobie vykázaná vo výkaze ziskov  a strát predstavuje 
       zvýšenie stavu zásob o 2 874 tis. Sk. Vychádzajúc z položiek  súvahy  je zmena  stavu  zásob  vlastnej výroby  
       v rovnakej výške o čom svedčí tabulka: 
 
                                               
                                                                   Stav                Stav             Zmena stavu      Ú čty zmien stavu      Rozdiel 
                                                                1.1.2007        31.12.2007          
                                                                  tis.Sk               tis.Sk                 tis.Sk                      tis.Sk                tis.Sk  
       __________________________ _________     _________      ___________      ______________   _________ 
                      
       Polotovary vlastnej výroby               19 154             21 726                +   2 572               + 2 572                  0 
       Hotové výrobky                                  8 740               9 042                +     302                 +   302                  0 
                                                           __________    __________    ____________    ______________  __________    
 
       Spolu                                                27 894            30 768                +   2 874                 +2 874                  0 
      _________________________________________________________________________________________ 
 
         
 
 
3.     Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 

  
 Významnou položkou ostatných  výnosov z  hospodárkej činnosti  vykázaných vo výkaze ziskov a strát vo     
 výške 109 712 tis. Sk je použitie emisných kvót pridelených na rok 2007 vo výške 107 213 tis. Sk. 
 

4.     Tržby z predaja cenných papierov a podielov 
 
         V tejto položke sú vykázané tržby z predaja emisných kvót v roku 2007 vo výške 14 006 tis. Sk 
  
5.     Výnosové úroky   
 
        Výnosové  úroky vykázané vo výkaze ziskov a strát vo výške 2 254 tis. Sk predstavujú úroky z termínovaných  
        vkladov 2 016 tis. Sk  a úroky z vkladov  na  bežných účtoch  238 tis. Sk.  
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6.     Kurzové zisky 
 
       V položke kurzové zisky vo výške 10 408 tis. Sk  sú vykázané kurzové zisky, ktoré vyplynuli so zaúčtovania 
        účtovných prípadov v priebehu účtovného obdobia vo výške 8 640 tis. Sk a kurzové zisky z titulu prepočtu  
        majetku a záväzkov vyjadrených v cudzej mene kurzom NBS stred ku dňu  zostavenia  účtovnej závierky  
        vo výške  1 768  tis. Sk.             
 
 
 
H.    INFORMÁCIE O NÁKLADOCH 

 
 
1.    Služby 
        
       Významnými položkami   služieb vykázaných  vo výkaze ziskov a strát vo výške  106 699 tis. Sk sú predvšet- 
       kým náklady na  opravy a  udržiavanie 35 486 tis. Sk a  náklady súvisiace s dopravou cementu zákazníkom  
       29 279 tis. Sk.      
 
 
2.  Ostatné náklady na hospodársku činnosť 
       
     V položke ostatné náklady na hospodársku činnost vykázanej vo výkaze ziskov strát vo výške  74 611 tis. Sk je  
      vykázaná tvorba rezervy na vypustené emisie do ovzdušia za rok 2007a doúčtovanie rozdielu medzi tvorbou a 
      skutočným množstvom vypustených emisií do ovzdušia v roku 2007 v celkovej výške 62 138 tis. Sk a náklady 
      súvisiace s poistením majetku vo výške 3 700 tis. Sk.   
 
3.  Predané cenné papiere a podiely 
  
      V tejto položke je zahrnuté zúčtovanie predaných emisných kvót v cene ich obstarania vo výške 45 451 tis. Sk. 
 
4.   Nákladové úroky            
 
     Nákladové úroky vo výške 3 081 tis Sk. predstavujú úroky z poskytnutých úverov. 
 
 
5.  Kurzové straty 
 
     Kurzové straty vykázané vo výkaze ziskov a strát vo výške 5 620 tis. Sk predstavujú kurzové straty,  ktoré vyply- 
     nuli  z účtovných prípadov  počas účtovného obdobia vo výške 5 461  tis. Sk a kurzové straty, ktoré vznikli z titu- 
     lu prepočtu majetku a záväzkov vyjadrených v cudzej mene kurzom NBS stred ku dňu zostavenia účtovnej zá- 
     vierky 159 tis. Sk     
 
 
6.  Ostatné finančné náklady  

 
     Položka  ostatné finančné náklady  vo  výške 973 tis. Sk   predstavuje  poplatky za vedenie bankových účtov. 
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I.   DAŇ Z PRÍJMOV 
 
 
1. Daň z príjmov – splatná 
 
        Výpočet dane z príjmov za rok 2007 je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 
                                                                                                                                                      Sk 
       ___________________________________________                                        _____________________ 
 
       Hospodársky výsledok pred zdanením   (r.100)                                                          376 346 034  
        
       Daňovo neuznané náklady  (r.200)                                                                                     10 484 242                                       
       Výnosy nepodliehajúce dani  (r.300)                                                                               -    4 647 602   
       Základ dane (r.310)                                                                                                        382 182 674 
         
        
       Základ dane   (r.500)                                                                                                      382 182 674 
       Sadzba dane                                                                                                                                19%   
         
       Daň                                                                                                                                     72 614 708 
 
       Daň po úľavách a zápočte dane (r.800)                                                                           72 614 708 
 
       Preddavkovo uhradené (§42) r.810                                                                                  -  59 482 332    
       Preddavokovo vybratá daň z úrokov (r.830)                                                                     -      398 539 
                                                                                                                                       __________________          
 
      Výsledný vzťah k štátnemu rozpočtu k 31.12.2007 (r.900)                                         -  12 733 837                                                                           
 ______________________________________________________________________________________ 
 
     Najvýznamnejšie položky medzi položkami zvyšujúcimi základ dane sú: 
 
     - výdavky na reprezentačné                                                                                               1 090 741,- Sk 
     - tvorba opravnej položky k pohľadávkam                                                                        2 507 777,- Sk  
     - rozdiel medzi daňovými a účtovnými odpismi                                                                5 025 543,- Sk 
       
      Položku znižujúcu základ dane predstavuje uplatnenie 75 % tvorby opravnej 
      položky k pohľadávkam podľa § 52 odst.18 zákona č.595 Z.Z. o dani z príjmov            4 647 602,- Sk  
 
       Daň z príjmov - odložená  
        
       Odložená daň z príjmov za rok 2007 vo výške + 1 467 tis. Sk obsahuje: 
                                                                                                                                                         tis. Sk 
       _________________________________                                                                 _____________________ 
       

 - zníženie odloženého daňového závazku  z titulu rozdielu medzi daňovou  
   a účtovnou zostatkovou cenou dlhodobého majetku                                                            +      991 

     -  zvýšenie odloženej daňovej pohľadávky z titulu dočasného rozdielu medzi 
        daňovou a účtovnou hodnotou pohľadávok                                                                          +      476   
                                                                                                                                       ______________________ 
 
        Spolu                                                                                                                                      + 1 467 
        _______________________________________________________________________________________                       
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J.  ÚDAJE O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH  
 
  
 
1.    Prípadné ďalšie záväzky a finančné povinnosti  
 

Spoločnosť nemala k 31.12.2007 žiadne záväzky ani finančné povinnosti, ktoré by sa nesledovali v účtovníctve.   
 
 
K.  INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁ-  

NOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 
 
 
       Spoločnosť  k 31.12.2007  nevyplácala žiadne príjmy členom predstavenstva za ich činnosť v tomto štatutárnom  
       orgáne. Členom dozornej rady boli vyplatené odmeny vo výške 36  tis. Sk. 
       K   31.12.2007  spoločnosť  neeviduje žiadne  pohľadávky alebo záväzky voči členom štatutárneho orgánu a do- 
       zornej rady.  
       
        
        
L.  EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSOB 
 
 
 
      Nevyrovnané pohľadávky voči podnikom združeným v skupine Asamer&Hufnagl Holding A.G. k 31.12.2007: 
 
      ALAS spol. s r.o. Bratislava                                                                                                           16 071 tis. Sk 
      Fabrica cementa Lukavac                                                                                                                 2 000  tis. Sk                                                  
      KAMEN Zbraslav                                                                                                                                335 tis. Sk 
      Asamer  Holding A.G. Ohlsdorf                                                                                                       1 282 tis.  Sk                                                                                      
        
      Pohľadávky vyplývajú z obchodných zmlúv na predaj cementu a služieb riadiacej a technickej pomoci.  
       
      Akciová spoločnosť zúčtovala k 31.12.2007 nasledovné výnosy vyplývajúce z obchodných zmlúv uzatvorených  
       s podnikmi v skupine: 
      - z predaja cementu                                                                                                                           92 805 tis.Sk 

    v tom:  ALAS spol. s r.o. Bratislava                                                                                             84 684 tis. Sk 
                 Kamen Zbraslav                                                                                                                 8 121 tis. Sk 
                  
- zo služieb riadiacej a technickej pomoci  
                FC Lukavac                                                                                                                       7 361 tis.Sk 

                        Asamer Holding A.G. Ohl sdorf                                                                                       2 411 tis.Sk 
                        Transportbeton Ges.M.B.H. & Co. KEG Verwaltung Wien                                            1 348 tis.Sk                                                              
                        Asamer&Hufnagl, Kies-und Betonwerke Ges.M.B.H. Ohlsdorf                                           86 tis.Sk 
       
       Nevyrovnané záväzky voči podnikom združeným v skupine  Asamer&Hufnagl Holding A.G.  k 31.12.2007: 
 
       Transportbeton Ges.M.B.H. & Co. KEG Verwaltung Wien                                                             3 192  tis. Sk 
       ASAMER & HUFNAGL Baustoffholding GmbH Co.Keg Wien                                                     8 128  tis. Sk    
 
       Nevyrovnané záväzky vyplývajú zo zmlúv uzatvorených na služby v oblasti  riadiacich, marketingových 
       a ekonomických činností  a vykonávanie laboratórnych skúšok.                 
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M.  PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA 
 

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

                                                                                 31.12.2006     Prírastky        Úbytky        Presuny     31.12.2007 
                                                                                     tis.Sk            tis.Sk             tis.Sk            tis.Sk          tis.Sk 
        _________________________________     __________   _________   _________    ________   _________                   
 
        Základné imanie 
           Základné imanie                                                 494 400                0                   0                   0        494 400                 
           Vlastné  akcie                                                                0                0                   0                   0                   0 
        Kapitálové fondy 
           Emisné ážio                                                         69 613                 0                   0                   0          69 613  
           Ostatné kapitálové fondy                                       5 718                 0                   0                   0            5 718 
           Zákonný rezervný fond z kap.vkladov                 11 986                 0                   0                   0          11 986     
           Oceň. rozdiely z precenenia majetku                            0                 0                   0                   0                   0     
           Oceň. rozdiely z kapitálových účastín                          0                 0                   0                    0                  0                                                                                                     
        Fondy zo zisku 
           Zákonný rezervný fond                                        54 826                  0                  0           25 264         80 090    
           Nedeliteľný fond                                                           0                 0                   0                   0                   0 
           Štatutárne a ostatné fondy                                    32 424                 0                   0                  0           32 424       
         Hospodársky výsledok minulých rokov      
           Nerozdelený zisk minulých rokov                        21 335                  0                  0           25 389         46 724 
           Nerozdelená strata minulých rokov                               0                  0                  0                   0                   0  
         Výsledok hospodárenia za účt. obdobie               252 636       305 199      - 200 889       - 51 747        305 199 
                                                                                 __________  __________   ________  _________  __________  
  
        Spolu:                                                                   942 938         305 199      - 200 889       - 1 094    1 046 154       
        _______________________________________________________________________________________    
          Hospodársky výsledok za rok 2006  bol  rozdelený nasledovne: 
 
         a) prídel do rezervného fondu                                             25 264 tis. Sk 
           b) výplata dividend  akcionárom  
              - z hospodárskeho výsledku za rok 2006 po 400Sk/akcia                                                197 760  tis. Sk  
          c)  výplata tantiém                                                                                                                    3 129  tis. Sk 
          d)  nerozdelený zisk                                                                                                               26 760  tis. Sk   
 
          Rozdiel  vo výške – 1 094 ti.s.Sk  tvoria významné položky opráv minulých účtovných období ,  o ktorých  
          spoločnosť rozhodla, že budú v zmysle platných postupov  účtovania  účtované  na účet nerozdeleného zisku.              
 
 
O.  INFORMÁCIE K PREHĽADU PEŇAŽNÝCH TOKOV  
 
1.      Doplňujúce údaje k prehľadu peňažných tokov 
 

a) Možnosť kompenzácie príjmov a výdavkov CEMMAC a.s. nevyužila. 
b)   CEMMAC a.s. mala takéto zložky peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:               

         
                                                                                                                 Stav                                 Stav   
                                                                                                             1.1.2007                         31.12.2007 
                                                                                                                tis.Sk                                tis.Sk 
                                                                                                        ______________              ____________   
             211 -  Peniaze                                                                                   746                                 637 
             221 -  Účty v bankách                                                                  62 806                         138 673 
             254 -  E misné kvoty                                                                  360 364                           46 823 
                                                                                                       _________ _____               ____________ 
            Spolu                                                                                         423 916                          186 133    
 
             ________________________________________________________________________________ 
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2. PREHĽAD  PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31.12.2007 (v tis.SK) 
 
                                                                                                         
 
A.         Peňažné toky zo základných podnikateľských činností                                                         
 
S.           Zisk z bežnej činnosti pred zdanením                                                                                    +     376 346                                                                                  
 
A.1.        Nepeňažné operácie                                                                                                                 -    148 034 
A.1.1.     Odpis stálych aktív                                                                                                                    +    155 243 
A.1.2.     Odpis pohľadávok                                                                                                                     +      10 252  
A.1.3.     Zmena stavu rezerv                                                                                                                    -    257 520 
A.1.5.     Zmena stavu opravných položiek                                                                                               -        2 063   
A.1.6.     Zmena stavu časového rozlíšenia účtov  aktív                                                                            +      1 002 
A.1.7.     Zmena stavu časového rozlíšenia účtov   pasív                                                                          -      54 948 
 
 
 
A.2.        Zmena stavu pracovného kapitálu                                                                                         +       1 338   
A.2.1.     Zmena stavu pohľadávok zo základných podnikateľských činností                                          +     53 831 
A.2.2.     Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podnikateľských čin     ností                   -      34 242 
A.2.3.     Zmena stavu zásob                                                                                                                     -      18 251 
 
A.3.        Úroky účtované do nákladov                                                                                                 +        3 081 
 
A.4.        Úroky účtované do výnosov                                                                                                   -         2 254 
 
A*          Hospodársky výsledok z bežnej činnosti upravený o nepeňažné operácie                            +     230 477 
 
A.5.        Položky vylúčené zo základných podnikateľských činností                                                -        2 442 
A.5.1.     Zisk z predaja stálych aktív                                                                                                      -           833 
A.5.2.     Ostatné položky vylúčené zo základných podnikateľských aktivít                                           -        1 609 
 
 
A.6.        Špecifické položky                                                                                                                  -      71 147   
A.6.1.     Zaplatená daň z príjmov právnických osôb                                                                              -      71 147 
 
 
 
A**        Peňažné toky pred alternatívne vykazovaným položkami                                                      +   156 888 
 
A.7.         Alternatívne položky                                                                                                            -    201 716          
A.7.1.      Prijaté úroky                                                                                                                           +       2 254     
A.7.2.      Platené úroky                                                                                                                          -        3 081 
A.7.3.     Výplata dividend                                                                                                                     -    200 889 
  
A***     Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností                               -     44 828 
 
 
B.          Peňažné toky z investičnej činnosti                                                                                     
 
B.1.         Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív                                                                     -      52 223 
B.1.2.      Obstaranie dlhodobého hmotného  majetku                                                                           -       52 223 
 
B.2.         Príjmy z predaja stálych aktív                                                                                            +           833               
B.2.1.      Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku                                                                   +           833                                                                  
  
                                                                                                   
 
B***      Čistý peňažný tok z investičných  činností                                                                             -      51 390 
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C.         Čistý peňažný tok po financovaní investícií                                                            -     96 218 
  
D.          Peňažné toky z finančných činností 
 
D.1.        Zmeny stavu dlhodobých záväzkov                                                                                      -     142 080 
D.1.1.     Príjmy z prijatých úverov  od finanč. inšitúcií                                                                        +       75 820 
D.1.2.     Výdavky na splácanie úverov prijatých od finančných inštitúcií                                             -     217 900 
 
D.2         Zmeny vo vlastnom imaní                                                                                                     -         1 094   
 
E.         Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené k 31.12.2006  
 
E.1.         Kurzové straty                                                                                                                         -            159 
E.2.         Kurzové zisky                                                                                                                         +         1 768  
 
F.         Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov                            -    237 783 
 
G.         Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov k 1.1.2007                   +    423 916 
H.         Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov k 31.12..2007              +    186 133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horné Srnie 13.02.2008                                                                                        podpis štatutárneho orgánu 
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