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Poznámky k účtovnej závierke CEMMAC a.s. k 31.12.2008 
 
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 31.12.2008  bol 254, z toho 20 riadiacich pra-         
    covníkov. 
                                                                                                 
4. Účtovná závierka a.s. CEMMAC k 3l.decembru 2008 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 2007 bola schválená na riadnom valnom zhromažde-      
    ní, ktoré sa konalo dňa 26.5.2008.   
 
 
 
B.  ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLO ČNOSTI 
 
 
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 PROKÚRA 
Dipl.Ing. Ivan Kebílek Dipl.Ing. Karol Cabala  
Dipl.Ing. Rober Jánsky Vladimír Koníček 
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 31.12.2008 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 Fertigteile 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 spoločnosť 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    spoločnosť 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. 
         



 4 

      

E.  ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY  
 
1.     Dlhodobý majetok   
         
        Prehľad o pohybe obstarávacej ceny  dlhodobého majetku  je uvedený  v nasledujúcej tabuľke: 
 
                                                                            Stav                                                                                 Stav             
                                                                      31.12.2007          Prírastky         Úbytky       Presuny       31.12.2008 
                                                                           tis.Sk                 tis.Sk            tis.Sk                                 tis.Sk                 
        __________________________       ___________     __________   _________     _______     _________    
        Sofvér                                                           65 295              7 194                      0                0            72 489                 
        Ostatný  DNM                                                       0              3 550                      0                0              3 550 
                                                                   ___________     __________   __________  ________    __________   
          
      Dlhodobý nehmotný  majetok  spolu          65 295            10 744                       0                  0          76 039                
      _______________________________________________________________________________________ 
 
       Pozemky                                                        10 319                      0                    0                 0             10 319                  
       Stavby                                                          734 676              3 451           - 4504         12 264           745 887           
       Samostatné hmuteľné veci a súbory  
       hnuteľných vecí                                       1 545 120                1 428           - 4229         97 791       1 640 110         
      Ostatný dlhodobý hmotný  majetok                 3 536                2 044           -   254                  0             5 326                             
      Obstarávaný DHM                                      140 925             116 512        -17 667      -110 055         129 715         
       Poskytnuté preddavky na DHM                     4 200               23 965       -   9 197                  0           18 968           
                                                                     __________     ___________  ___________  _________  ________          

 
 Dlhodobý hmotný majetok spolu          2 438 776             147 400         -35 851                 0      2 550 325        
_______________________________________________________________________________________ 
  
 Neobežný majetok spolu                       2 504 071             158 144          -35 851                 0      2 626 364          
________________________________________________________________________________________ 

 
Prehľad o pohybe oprávok k  dlhodobému majetku  je uvedený  v nasledujúcej tabuľke: 
 
                                                                                         Stav                                                              Stav 
                                                                                  31.12.2007          Prírastky         Úbytky        31.12.2008 
                                                                                       tis.Sk                tis.Sk            tis.Sk               tis.Sk                   
        __________________________                   ___________     __________   _________   _____________ 
 
        Softvér                                                                   52 667                  4 273                  0              56 940         
        Ostatný DNM                                                                0                        74                   0                    74       
                                                                               ___________     __________   __________   ____________ 
         
       Dlhodobý nehmotný  majetok  spolu                  52667                   4 347                   0             57 014                              
       _____________________________________________________________________________________ 
 
       Pozemky                                                                         0                         0                    0                      0      
       Sstavby                                                                393 776                50 078           - 4 522            439 332                          
       Samostatné hnuteľné veci a súbory  
       huteľných vecí                                                  1 308 081                72 543           - 4 229         1 376 395             
       Ostatný DHM                                                          1 446                     467            -   255               1 658                              
                                                                                 __________     ___________  __________  ___________       

 
 Dlhodobý hmotný  majetok spolu                 1 703 303               123 088         -   9 006        1 817 385 
_____________________________________________________________________________________           
                                                             
  
 Neobežný majetok spolu                               1 755 970                127 435          -  9 006        1 874 399           
_____________________________________________________________________________________ 
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      Prehľad o zostatkovej cene dlhodobého majetku je uvedený v  nasledujúcej tabuľke: 
 
                                                                                                               k 31.12.2007                   k  31.12.2008 
                                                                                                                     tis. Sk                              tis. Sk        
        _________________________________________                 ______________           _______________ 
 
        Softvér                                                                                                  12 628                             15 549 
        Ostatný  DNM                                                                                               0                               3 476                    
                                                                                                          ________________         _______________  
 
       Dlhodobý nehmotný majetok  spolu                                                  12 628                             19 025  
       ____________________________________________________________________________________ 
 
       Pozemky                                                                                               10 319                               10 319 
       Stavby                                                                                                340 900                             306 555 
       Samostatné hmuteľné veci a súbory  
       hnuteľných vecí                                                                                  237 039                             263 715 
       Ostatný DHM                                                                                         2 090                                 3 668 
       Obstarávaný DHM                                                                             140 925                              129 715                      
       Poskytnuté preddavky na DHM                                                             4 200                                18 968 
                                                                                                         ________________       _______________         
 

Dlhodobý hmotný  majetok spolu                                                    735 473                             732 940 
______________________________________________________________________________________ 
 
  
   
Neobežný majetok spolu                                                                   748 101                              751 965  
  _______________________________________________________________________________________ 
  
  Stav položky „Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok“ k 31.12.2008  predstavujú  predovšetkým prostriedky 
   na investičné akcie „Riadiaci systém palivového hospodárstva“ 6 241 tis. Sk, „Sklad olejov“ 8 616  tis. Sk, 
 „Silo na cement 6000 t“  38 254 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 
                                                        1.1.2008            Tvorba           Zníženie             Zrušenie          31.12.2008             
                                                         tis.Sk               tis.Sk               tis.Sk                  tis. Sk                tis. Sk  
_________________________    _________       _________      ________           ________      ___________      
 
Pohľadávky z obchodného styku       
-opr.pol.-daňovo neuznaná                   6 308                    0                     0                       - 31                6 277                 
-opr.pol.-prihlásené.pohľ.v konkurze   1 602                    0                     0                   -1 221                   381 
-opr.pol.-daňovo uznaná                              0                890                     0                           0                   890 
_______________________________________________________________________________________                                               
 
Spolu                                                    7 910                890                      0                 - 1 252                7 548 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Spoločnosť tvorila k 31.12.2008 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 Finanzamt Graz vo výške 203 tis.Sk, ktorá sa týka DPH 

zaplatenej v zahraničí, pri ktorej neznikol nárok na jej vrátenie. 
2. Odpisať premlčané pohľadávky podľa § 19 odst. 2 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov vo výške 21 tis. 

Sk. 
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3. Odpísať premlčané pohľadávky vo výške 1 252 tis. Sk, na ktoré bola v minulosti vytvorená opravná po-
ložka vo výške 100% nominálnej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva.      

4. Vytvoriť opravnú položku nedaňovú na nepremlčané pohľadávky, ktoré vznikli pred 31.12.2003 vo výške 
6 277 tis.  Sk 

5. Vytvorit opravnú položku daňovú podľa podmienok uvedených v § 19 odst.2 zákona 595/2003 Z.z. o dani 
z príjmov vo výške  890 tis. Sk 
 
  

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcej tabuľke: 
                                                                                                            k 31.12.2007         k 31.12.2008       
                                                                                                                            tis.Sk                       tis. Sk 
_____________________________________                                           ____________         ____________      
 
Pohľadávky v lehote splatnosti                                                                          39 235                  104 913 
Pohľadávky po lehote splatnosti                                                                        54 736                    75 923  
                                                                                                             _____________      _____________ 
 
Spolu:                                                                                                                93 971                  180 836 
________________________________________________________________________________________                                  
 
Pohľadávky po lehote splatnosti sú iba pohľadávky z obchodného styku.   
 
Spoločnosť nemá žiadne pohľadávky kryté záložným právom. 
 
 

3. Finančné účty 
 

Stav finančných účtov k 31.12.2008 predstavuje stav peňazí a cenín v pokladni, peniaze na ceste, účty 
v bankách a krátkodobý finančný majetok.  Peniaze a ceniny  v pokladnici   predstavujú čiastku  68 tis. Sk. 
Stav na účtoch v bankách je 65 869 tis. Sk. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať. 
Krátkodobý finančný majetok predstavujú emisné kvóty skleníkových  plynov vo výške 285 205 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 31.12.2007                k 31.12.2008 
                                                                                                                  tis. Sk                              tis. Sk 
         _______________________________                               _________________     ________________   
 
        Náklady budúcich období                                                                   805                             1 285 
        Príjmy budúcich období                                                                      206                                 52                                                               
                                                                                                      __________________     ______________ 
 
        Spolu:                                                                                              1 011                            1 337                       
        ___________________________________________________________________________________ 
          
 
         Položku príjmy budúcich období je vo výške 52 tis. Sk predstavuje alikvótny podiel úrokov z poskytnutém 
         pôžičky  pripadajúci na mesiac december 2008.   
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F .  ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY  
 
 
 1.   Rezervy 
 
        Prehľad o rezervách je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 
                                                                         Stav                                                                                          Stav 
                                                                     1.1.2008            Tvorba          Použitie           Zrušenie           31.12.2008   
                                                                        tis.Sk                tis.Sk             tis.Sk               tis.Sk                  tis.Sk 
      ____________________________    __________      _________     _________     _________     ____________                                                      
 
      zákonné rezervy 
      na sanáciu pozemkov                                   1 523                   200                     0                   0                  1 723 
      rezerva na odchodné                                    4 864                9 079                     0             4 864                 9 079  
      krátkodobé rezervy                                    52 761            268 125           52 761                     0             268 125 
      ostatné dlhodorezervy        
                                                                  __________    __________    _________     _________     ____________ 
 
                                                                          
     Spolu                                                          59 148             277 404           52 761             4 864             278 927                              
      
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
      Položka krátkodobé rezervy vo výške 278 927 tis. Sk zahŕňa tvorbu rezervy na vypustené emisie vo výške vypus-  
      teného množstva 260 113  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 6 462 tis. Sk a nevyfakturované dodávky, pri ktorých nie je známa presná 
      suma vo výške 1 550 tis. Sk.    
 
       
 
2.    Záväzky 
  
      Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej 
       tabuľke: 
                                                                                                          k 31.12.2007                  k 31.12.2008 
                                                                                                                tis.Sk                               tis.Sk                 
       _____________________________________                    _______________           ______________           
                           
      záväzky v lehote splatnosti – so zostatkovou 
      dobou splatnosti do l roka                                                              76 218                          74 912    
 
      záväzky po lehote splatnosti                                                                965                            8 414  
                                                                                                     _______________           ______________  
                                               
      Krátkodobé záväzky spolu                                                          77 183                          83 326                          
      ___________________________________________________________________________________ 
 
      Záväzky v lehote splatnosti  predstavujú najmä záväzky z obchodného styku  vo výške 62 364 tis. Sk . 
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3.    Sociálny fond 
 
      Sociálny fond vo výške 704 tis. Sk je vykázaný v položke „Záväzky zo sociálneho fondu “. Jeho tvorba a čerpa- 
       nie  k  31.12.2008 boli  nasledovné: 
                                                                                                                                                    tis.Sk                                                                 
       ______________________________________________________                      ______________ 
        
       Stav k l. l. 2008                                                                                                                       180                     
 
       Tvorba na ťarchu nákladov (1,5% z objemu miezd)                                                             1 548 
       Čerpanie príspevkom na závodné stravovanie a regener. prac.                                              - 932      
       Sociálna výpomoc pri dlhodobej prácneschopnosti                                                               -   34  
       Ostatné čerpanie  (kolekcie pre zameestnancov,  
       vstupenky na divadelné  predstavenie –Deň matiek)                                                              -  58  
    
                                                                                                                                         _______________  
       Stav k 31.12.2008                                                                                                                    704 
       _________________________________________________________________________________ 
        
       Sociálny fond sa čerpal v súlade so zákonom o sociálnom fonde a kolektívnou zmluvou. 
       Sociálna výpomoc a ostatné čerpanie bolo zdanené  zamestnancom v zmysle zákona o dani z príjmov sadzbou  
       dane vo výške 19 %.  
        
 
 
4.    Bankové úvery 
       Prehľad o bankových úveroch je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
                                                                                        Stav                                              Stav                      Stav   
                                                                    Mena       31.12.2008        Splatnosť           31.12.2007          31.12.2008                                                                                  
                                                                                     v tis. meny                                       tis.Sk                    tis.Sk                                                                               
       ________________________          _______   ___________  ____________    ___________      __________ 
 
      Investičný úver (dlhodobý)                   EUR                 340            02.2008                    11 425                      0 
      Inverstičný úver (dlhodobý)                  EUR       2 000 000           12.2010                             0              25 364 
       
                                                                                                                                         __________      __________ 
      Bankové úvery spolu                                                                                                     11 425               25 364 
    _________________________________________________________________________________________  
 
    Úver je zabezpečený blankozmenkou. 
 
 
   Časové rozlíšenie 
 
      Ide o nasledovné položky:  
                                                                                                             k 31.12.2007                k  31.12.2008 
                                                                                                                  tis. Sk                              tis. Sk 
      _______________________________                               _________________     ________________   
 
      Výnosy budúcich období                                                                           0                            25 066   
                                                                                                    __________________     ______________ 
 
      Spolu:                                                                                                       0                            25 066                        
      ___________________________________________________________________________________ 
 
 
   
        Položka výnosy budúcich období  vo výške  25 066 tis. Sk zahŕňa  nespotrebované pridelené emisné kvóty 
        pre rok 2008.        
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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 31.12.2008 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 
 
                                                                          Cement                      Slinok                Služby a tovar               Spolu 
                                                                            tis.Sk                        tis.Sk                       tis.Sk                       tis.Sk  
        ______________________               _____________         ____________         ____________        _________                  
 
       Slovenská republika                                   983 617                             0                         21 035               1 004 652 
       Česká republika                                         231 396                              0                           4 426                 235 822    
       Rakúsko                                                       15 068                             0                          27 645                   42 713 
       Maďarsko                                                  143 188                              0                              478                  143 666 
       Poľsko                                                         79 123                              0                                  0                    79 123  
       Bosna a Hercegovina                                            0                              0                           8 898                     8 898 
                                                                   _____________       _____________       _____________      __________  
 
        Spolu                                              1 452 392                          0                       62 482             1 514 874                          
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
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 4 183 tis. Sk. Vychádzajúc z položiek  súvahy  je zmena  stavu  zásob  vlastnej výroby  
       v rovnakej výške o čom svedčí tabulka: 
 
                                               
                                                                   Stav                Stav             Zmena stavu      Účty zmien stavu      Rozdiel 
                                                                1.1.2008        31.12.2008          
                                                                  tis.Sk               tis.Sk                 tis.Sk                      tis.Sk                tis.Sk  
       __________________________ _________     _________      ___________      ______________   _________ 
                      
       Polotovary vlastnej výroby               21 726             25 359                +   3 633               + 3 633                  0 
       Hotové výrobky                                  9 042               9 592                +      550                +   550                  0 
                                                           __________    __________    ____________    ______________  __________    
 
       Spolu                                                30 768            34 951                +   4 183                 +4 183                  0 
      _________________________________________________________________________________________ 
 
         
3.     Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 

  
 Významnou položkou ostatných  výnosov z  hospodárkej činnosti  vykázaných vo výkaze ziskov a strát vo     
 výške 260 465 tis. Sk je použitie emisných kvót pridelených na rok 2008 vo výške 260 113 tis. Sk. 
 

 
4.     Výnosové úroky   
 
        Výnosové  úroky vykázané vo výkaze ziskov a strát vo výške 2 252 tis. Sk predstavujú úroky z termínovaných  
        vkladov 2 049 tis. Sk  a úroky z vkladov  na  bežných účtoch  203 tis. Sk.  
         
5.     Kurzové zisky 
 
       V položke kurzové zisky vo výške 3 881 tis. Sk  sú vykázané kurzové zisky, ktoré vyplynuli so zaúčtovania 
        účtovných prípadov v priebehu účtovného obdoba  vo výške 3 722 tis. Sk a kurzové zisku z titulu prepočtu 
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      majetku a záväzkov v cudzej mene k 31.12.2008 vo výške 159 tis. Sk, v tejto sume sú zahrnuté kurzové zisky  
     z  majetku a záväzkov vyjadrených  ku dňu účtovnej závierky v eurách vo výške 95 tis. Sk.              

 
 
 
H.    INFORMÁCIE O NÁKLADOCH  

 
 
1.    Služby 
        
       Významnými položkami   služieb vykázaných  vo výkaze ziskov a strát vo výške  116 295  tis. Sk sú predvšet- 
       kým náklady na  opravy a  udržiavanie 40 665 tis. Sk a  náklady súvisiace s dopravou cementu zákazníkom  
       18 270 tis. Sk. Vý davky na audit účtovnej závierky činili 160 tis. Sk.      
 
 
2.  Ostatné náklady na hospodársku činnosť 
       
     V položke ostatné náklady na hospodársku činnost vykázanej vo výkaze ziskov strát vo výške  265 169  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 260 137 tis. Sk a náklady 
      súvisiace s poistením majetku vo výške 3 583 tis. Sk.   
 
3.   Nákladové úroky            
 
     Nákladové úroky vo výške 196 tis Sk. predstavujú úroky z poskytnutých úverov. 
 
 
4  Kurzové straty 
 
     Kurzové straty vykázané vo výkaze ziskov a strát vo výške 8 525 tis. Sk predstavujú kurzové straty,  ktoré vyply- 
     nuli  z účtovných prípadov  počas účtovného obdobia vo výške 5 796 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- 
     verky 2 729 tis. Sk, v tejto sume sú zahrnuté kurzové straty z  majetku a záväzkov vyjadrených  ku dňu účtovnej 
     závierky v eurách vo výške 1 397 tis. Sk.              

 
 
5.  Ostatné finančné náklady  

 
     Položka  ostatné finančné náklady  vo  výške 1 170 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 2008 je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 
                                                                                                                                                      Sk 
       ___________________________________________                                        _____________________ 
 
       Hospodársky výsledok pred zdanením   (r.100)                                                          385 678 095  
        
       Daňovo neuznané náklady  (r.200)                                                                                       6 700 285                                        
       Výnosy nepodliehajúce dani  (r.300)                                                                               -    7 421 848   
       Základ dane (r.310)                                                                                                        384 956 532 
         
        
       Základ dane   (r.500)                                                                                                      384 956 532 
       Sadzba dane                                                                                                                                19%  
         
       Daň                                                                                                                                     73 141 741 
 
       Daň po úľavách a zápočte dane (r.800)                                                                           73 141 741 
 
       Preddavkovo uhradené (§42) r.810                                                                                  -  72 216 168    
       Preddavokovo vybratá daň z úrokov (r.830)                                                                     -      456 696 
                                                                                                                                       __________________          
 
      Výsledný vzťah k štátnemu rozpočtu k 31.12.2008 (r.900)                                        +        468 877                                                                                                          
 ______________________________________________________________________________________ 
 
     Najvýznamnejšie položky medzi položkami zvyšujúcimi základ dane sú: 
 
     - výdavky na reprezentačné                                                                                               1 739 897,- Sk 
     - tvorba rezervy na odchodné                                                                                            4 215 588,- Sk  
      
       Položku znižujúcu základ dane tvorí:  
     - rozdiel medzi daňovými a účtovnými odpismi                                                                7 421 848,- Sk 
       
       
 
       Daň z príjmov - odložená  
        
       Odložená daň z príjmov za rok 2008 vo výške - 272 tis. Sk obsahuje: 
                                                                                                                                                         tis. Sk 
       _________________________________                                                                 _____________________ 
       

 - zvýšenie odloženého daňového závazku  z titulu rozdielu medzi daňovou  
   a účtovnou zostatkovou cenou dlhodobého majetku                                                          +  1 447 

     -  zníženie odloženej daňovej pohľadávky z titulu dočasného rozdielu medzi 
        daňovou a účtovnou hodnotou pohľadávok                                                                        +         6 
      - odložená daňová pohľadávka z titulu tvorby rezervy na odchodné                                     -  1 725 
                                                                                                                                       ______________________ 
 
        Spolu                                                                                                                                    -    272 
        _______________________________________________________________________________________                        
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J.  ÚDAJE O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH   
 
  
 
1.    Prípadné ďalšie záväzky a finančné povinnosti  
 

Spoločnosť nemala k 31.12.2008 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 Ú ČTOVNEJ JEDNOTKY  

 
 
       Spoločnosť  k 31.12.2008  nevyplácala žiadne príjmy členom predstavenstva za ich činnosť v tomto štatutárnom  
       orgáne. Členom dozornej rady boli vyplatené odmeny vo výške 30  tis. Sk. 
       K   31.12.2008  spoločnosť  neeviduje žiadne  pohľadávky alebo záväzky voči členom štatutárneho orgánu a do- 
       zornej rady.  
       
        
        
L.  EKONOMICKÉ VZ ŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSOB  
 
 
 
      Nevyrovnané pohľadávky voči podnikom združeným v skupine ASAMER Holding A.G. k 31.12.2008: 
 
      ALAS spol. s r.o. Bratislava                                                                                                           29 092 tis. Sk 
      Fabrica cementa Lukavac                                                                                                                 1 640 tis. Sk                                                  
      KAMEN Zbraslav                                                                                                                            1 612 tis. Sk 
      ASAMER Holding A.G. Ohlsdorf                                                                                                  10 591 tis. Sk                                                                          
      ASAMER Financial Service, GmbH,  Ohlsdorf                                                                              39 164 tis.Sk   
 
     Pohľadávky vyplývajú z obchodných zmlúv na predaj cementu, služieb riadiacej a technickej pomoci a poskyt- 
     nutej pôžičky. 
       
           
      Akciová spoločnosť zúčtovala k 31.12.2008 nasledovné výnosy vyplývajúce z obchodných zmlúv uzatvorených  
       s podnikmi v skupine: 
      - z predaja cementu                                                                                                                         148 140 tis.Sk 

    v tom:  ALAS spol. s r.o. Bratislava                                                                                            127 832 tis. Sk 
                 Kamen Zbraslav                                                                                                                20 308 tis. Sk 
                  
- zo služieb riadiacej a technickej pomoci  
                FC Lukavac                                                                                                                       8 898 tis.Sk 

                        ASAMER Holding A.G. Ohl sdorf                                                                                  27 564 tis.Sk 
                        AUSTROMOBIL, Bau Gmbh a CoKG Ohlsdorf                                                                  23 tis.Sk                              
                        Asamer & Hufnagl GmbH, Produkttechnik & Entwicklung, Ohlsdorf                                  14 tis.Sk 
                        AUSTROPLAN Austrian Engineering GmbH, Vienna                                                          45 tis. Sk 
       
       Nevyrovnané záväzky voči podnikom združeným v skupine  ASAMER Holding A.G.  k 31.12.2008: 
 
       ASAMER Holding AG, Ohlsdorf                                                                                                   21 856 tis. Sk 
       ALAS spol. s r.o. Bratislava                                                                                                                173 tis. Sk 
 
       Nevyrovnané záväzky vyplývajú zo zmlúv uzatvorených na služby v oblasti  riadiacich, marketingových 
       a ekonomických činností ,  aktualizácie a udržiavania software,. vykonávania laboratórnych skúšok 
       a  nákupu suroviny.                 
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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 

                                                                                 31.12.2007     Prírastky        Úbytky        Presuny     31.12.2008 
                                                                                     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                                        80 090                  0                  0            6 804         86 894    
           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                        46 724                  0                  0          47 485          94209 
           Nerozdelená strata minulých rokov                               0                  0                  0                   0                  0  
         Výsledok hospodárenia za účt. obdobie               305 199       312 807      - 250 978       - 54 221       312 807 
                                                                                 __________  __________   ________  _________  __________  
  
        Spolu:                                                                1  046 154      312 807       - 250 978               68   1 108 051       
        _______________________________________________________________________________________   
          Hospodársky výsledok za rok 2007  bol  rozdelený nasledovne: 
 
         a) prídel do rezervného fondu-doplnenie do 20% výšky základného imania                           6 804 tis. Sk 
           b) výplata dividend  akcionárom  
              - z hospodárskeho výsledku za rok 2007 po 500Sk/akcia                                                247 200  tis. Sk  
          c)  výplata tantiém                                                                                                                    3 778  tis. Sk 
          d)  nerozdelený zisk                                                                                                               47 415  tis. Sk   
 
          Rozdiel  vo výške + 68  ti.s.Sk  tvoria akcionármi neprevzaté dividendy vyplácané z rozdelenia zisku za roky 
          2001 a 2002.  Nakoľko došlo k premlčaniu nároku na ich vyplatenie boli tieto dividendy prevzaté z depozitu 
          do nerozdeleného zisku. 
          . 

               
O.  INFORMÁCIE K PREH ĽADU 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   
                                                                                                             1.1.2008                         31.12.2008 
                                                                                                                tis.Sk                                tis.Sk 
                                                                                                        ______________              ____________   
             211 -  Peniaze                                                                                   637                                   68 
             221 -  Účty v bankách                                                                138 673                            65 869  
                                                                                                        _________ _____               ____________ 
            Spolu                                                                                          139 310                            65  937   
 
             ________________________________________________________________________________ 
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2. PREHĽAD  PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31.12.2008 (v tis.SK) 
 
                                                                                                         
 
A.         Peňažné toky zo základných podnikateľských činností                                                         
 
S.           Zisk z bežnej činnosti pred zdanením                                                                                    +     385 678 
 
A.1.        Nepeňažné operácie                                                                                                                +    371 345 
A.1.1.     Odpis stálych aktív                                                                                                                    +    126 954 
A.1.2.     Odpis pohľadávok                                                                                                                     +           234  
A.1.3.     Zmena stavu rezerv                                                                                                                    +    219 779 
A.1.5.     Zmena stavu opravných položiek                                                                                               -           362 
A.1.6.     Zmena stavu časového rozlíšenia účtov  aktív                                                                            -           326 
A.1.7.     Zmena stavu časového rozlíšenia účtov   pasív                                                                          +      25 066 
 
 
 
A.2.        Zmena stavu pracovného kapitálu                                                                                        -     389 757   
A.2.1.     Zmena stavu pohľadávok zo základných podnikateľských činností                                          -    327 691 
A.2.2.     Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podnikateľských činností                       +        8 584 
A.2.3.     Zmena stavu zásob                                                                                                                     -      70 650 
 
 
A.3.        Úroky účtované do nákladov                                                                                                 +           196 
 
A.4.        Úroky účtované do výnosov                                                                                                   -         2 252 
 
A*          Hospodársky výsledok z bežnej činnosti upravený o nepeňažné operácie                            +    365 210 
 
A.5.        Položky vylúčené zo základných podnikateľských činností                                                +       2 382 
A.5.1.     Zisk z predaja stálych aktív                                                                                                      -           188 
A.5.2.     Ostatné položky vylúčené zo základných podnikateľských aktivít                                           +        2 570 
 
 
A.6.        Špecifické položky                                                                                                                  -      72 871   
A.6.1.     Zaplatená daň z príjmov právnických osôb                                                                              -      72 871 
 
 
 
A**        Peňažné toky pred alternatívne vykazovaným položkami                                                      +   294 721 
 
A.7.         Alternatívne položky                                                                                                            -    248 922          
A.7.1.      Prijaté úroky                                                                                                                           +       2 252     
A.7.2.      Platené úroky                                                                                                                          -          196 
A.7.3.     Výplata dividend                                                                                                                     -    250 978 
  
A***     Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností                               +    45 799  
 
 
B.          Peňažné toky z investičnej činnosti                                                                                     
 
B.1.         Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív                                                                     -     130 814 
B.1.2.      Obstaranie dlhodobého hmotného  majetku                                                                           -     130 814 
 
B.2.         Príjmy z predaja stálych aktív                                                                                            +           205               
B.2.1.      Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku                                                                   +           205                                                                  
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B***      Čistý peňažný tok z investičných  činností                                                                             -     130 609 
 
 
 
C.         Čistý peňažný tok po financovaní investícií                                                                - 84 810 
  
D.          Peňažné toky z finančných činností 
 
D.1.        Zmeny stavu dlhodobých záväzkov                                                                                     +      13 939 
D.1.1.     Príjmy z prijatých úverov  od finanč. inšitúcií                                                                        +       25 364 
D.1.2.     Výdavky na splácanie úverov prijatých od finančných inštitúcií                                             -       11 425 
 
D.2         Zmeny vo vlastnom imaní                                                                                                     +             68  
 
E.         Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené k 31.12.2008    
 
E.1.         Kurzové straty                                                                                                                         -         2 729 
E.2.         Kurzové zisky                                                                                                                         +            159  
 
 
F.         Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov                            -      73 373 
 
G.         Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov k 1.1.2008                   +    139 310 
H.         Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov k 31.12..2008              +      65 937 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horné Srnie  09.02.2009                                                                                        podpis štatutárneho orgánu 
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