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Poznámky k účtovnej závierke CEMMAC a.s. k 31.12.2009 
 
A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE   
 
 
1. Prílohu predkladá : 
 
 
a) Názov , sídlo                                                     CEMMAC a.s. 914 42  Horné Srnie  
b) Právna forma                                                     Akciová spoločnosť 
c) Dátum založenia                                                21.04.1992 
d) Dátum zápisu do  obchodného registra             01.05.1992 
                                                                               OR Okresného súdu v Trenčíne  
                                                                               Oddiel: Sa  Vložka číslo: 14/R    
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 31.12.2009  bol 253, z toho 21 riadiacich pra-         
    covníkov. 
                                                                                                 
4. Účtovná závierka a.s. CEMMAC k 31. decembru 2009  je zostavená jako riadna účtovná  zá- 
    vierka podľa § 17 ods. 6 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
    a to za účtovné obdobie od 1.januára 2009 do 31. decembra 2009 
 
5. Účtovná   závierka a.s. CEMMAC za rok 2008 bola schválená na riadnom valnom zhromažde-      
    ní, ktoré sa konalo dňa 18.5.2009.   
 
 
 
B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI 
 
 
DOZORNÁ RADA 
 

PREDSTAVENSTVO 
 

Mgr. Kurt Asamer – predseda Dipl.Ing. Karol Podhora –predseda  
Robert Pree Mgr. Klaus Fodinger   
Dr. Manfred Asamer Dipl.Ing. Ján Šimko 
Wolfgang Rieder  
Mária Martonová PROKÚRA 
Ing. Ivan Kebisek Ing. Karol Cabala 
Pavol Galko Vladimír Koníček 
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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 31.12.2009 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&HUFNAGL HOLDING A.G., do ktorej je zahr-
ňovaná i spoločnosť Asamer & Hufnagl Baustoff Holding Wien & CO.KEG je uložená v sídle spoločnosti 
ASAMER &HUFNAGL HOLDING A.G., Unterhalham 2,  A – 4694 Ohlsdorf.   
 
 
    
D. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH 
 
 
       Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti tzv. going koncern. Účtov-
né metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované počas celého účtovného 
obdobia. 
        Od 1.1.2009 je z dôvodu zavedenia eura v SR funkčnou menou spoločnosti a menou vykazovania mena euro.  
K 1. januáru 2009 spoločnosť vykonala prechod zo slovenskej meny na euro, a to prepočtom konečných zostatkov 
analytických účtov zo slevenských korún na eurá  podľa metód a zásad ustanovených zákonom č. 431 2002 Z.Z. o 
účtovníctve  ustanovených zákonom č.431/2002 Z.z.  o účtovníctve s použitím konverzného kurzu (30.126 
SKK/EUR) a v prípade poskytnutých preddavkov v eurách s použitím historického kurzu na hodnotu preddavku 
v eurách v čase jeho vzniku. Peňažné údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát a za bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie   
 
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      
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              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 
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, ostat-
né priame náklady) a časť nepriamych nákladov  bezprostredne   súvisiacich s  vytvorením zásob vlastnou 
činnosťou (výrobná réžia).   Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpra-
covanosti 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 dodrža-
nie 
              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    lhodobom hmotnom majetku  nadobudnutom do 31.7.1994 prijatá varian-
ta 
       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 bola do 28.2.2009 1 660  EUR   a od 1.3.2009 
pri 
        novonakúpenom majetku nižšia ako 2 400 EUR spoločnosť rozhodla,  že  nie  je dlhodobým  majetkom a 
účtuje 
        ho pri obstaraní na účet 518- Ostatné služby. Pri drobnom nehmotnom majetku už odpisovanom k 1.3.2009,  
        ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 2400 EUR spoločnosť bude naďalej pokračovať v účtovnom i daňo-
vom  
       odpisovaní.    
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       O drobnom hmotnom  majetku,  ktorého  obstarávacia cena bola do 28.2.2009 996  EUR   a od 1.3.2009 pri 
        novonakúpenom majetku nižšia ako 1 700 EUR spoločnosť rozhodla,  že  nie  je dlhodobým  majetkom a 
bude 
        o ňom účtovať ako o zásobách. Pri drobnom hmotnom majetku už odpisovanom k 1.3.2009, ktorého obstará- 
        cena bola nižšia ako 1 700 EUR spoločnosť spoločnosť rozhodla, že  bude naďalej pokračovať v účtovnom i 
        daňovom odpisovaní.    
 
 
4. Cudzia mena 

 
        Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú  na eurá  kurzom  Európskej centrálnej banky  
        alebo Národnej  banky   Slovenska, ak voči danej méne nebol určený kurz Európskou centrálnou bankou,  
       vyhláeným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke vyhláseným  
       Eruópskou  centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska ku dňu jej zostavenia. 
       Pri prevode  slovenskej meny na  cudziu a  naopak sa používa kurz komerčnej banky  platný v deň uskutočne-
nia 
       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 zá-
vier-   
        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. 
        
 
  
E.  ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 
 
 
1.    Dlhodobý majetok   
         
       Prehľad o pohybe obstarávacej ceny  dlhodobého majetku  je uvedený  v nasledujúcej tabuľke: 
 
                                                                            Stav                                                                                 Stav             
                                                                      31.12.2008          Prírastky         Úbytky       Presuny       31.12.2009 
                                                                            EUR                 EUR              EUR           EUR               EUR                
       __________________________       ___________     __________   _________     _______     ___________    
       Softvér                                                     2 406 194          184 307                     0                 0           2 590 501                      
       Ostatný  DNM                                            117 838          402 581                     0                 0               520 
419 
                                                                   ___________     __________   __________  ________    ___________   
          
      Dlhodobý nehmotný  majetok  spolu    2 524 032          586 888                     0                  0           3 110 920                
      ________________________________________________________________________________________ 
 
      Pozemky                                                     342 528                     0                    0                 10              342 
538                  
      Stavby                                                    24 758 913       3 331 096                    0     1 162 965         29 252 974          
      Samostatné hmuteľné veci a súbory  
      hnuteľných vecí                                     54 441 678        1 990 110        -291 379       835 752         56 976 161         
      Ostatný dlhodobý hmotný  majetok            176791            150 604                    0                  0              327 395                           
      Obstarávaný DHM                                  4 305 749         6 715 342    -6 058  694  -1 998 727           2 963 670         
      Poskytnuté preddavky na DHM                 629 623              16 700       - 629 623                  0               16 700           
                                                                 _____________  __________  __________ __________  ____________          

 
Dlhodobý hmotný majetok spolu       84 655 282       12 203 852   - 6 979 696                  0         89 879 438 
________________________________________________________________________________________ 
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Neobežný majetok spolu                     87 179 314      12 790 740    - 6 979 696                  0         92 990 358         
________________________________________________________________________________________ 

 
 
      Prehľad o pohybe oprávok k  dlhodobému majetku  je uvedený  v nasledujúcej tabuľke: 
 
                                                                                        Stav                                                                Stav 
                                                                                  31.12.2008         Prírastky         Úbytky          31.12.2009 
                                                                                       EUR                  EUR              EUR                 EUR   
     __________________________                   ___________     __________   _________   _____________ 
 
      Softvér                                                              1 890 062              189 740                    0         2 079 802            
      Ostatný DNM                                                          2 456                30 016                    0              32 472       
                                                                            ___________     __________   __________   ____________ 
         
      Dlhodobý nehmotný  majetok  spolu             1 892 518             219 756                   0          2 112 274                             
       _____________________________________________________________________________________ 
 
       Pozemky                                                                         0                         0                    0                       0      
       Stavby                                                           14 583 151          1 582 713             - 978        16 164 886                          
       Samostatné hnuteľné veci a súbory  
       huteľných vecí                                                45 687 944          2 892 607      - 295 092        48 285 459             
       Ostatný DHM                                                        55 036               17 677                    0              72 713                             
                                                                                 __________     ___________  __________  ___________       

 
 Dlhodobý hmotný  majetok spolu                60 326 131          4 492 997      - 296 070       64 523 058 
_____________________________________________________________________________________           
                                                             
  
 Neobežný majetok spolu                               62 218 649          4 712 753     - 296 070        66 635 332           
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

       Prehľad o zostatkovej cene dlhodobého majetku je uvedený v  nasledujúcej tabuľke: 
 
                                                                                                               k 31.12.2008                   k  31.12.2009 
                                                                                                                    EUR                                  EUR       
        _________________________________________                 ______________           _______________ 
 
       Softvér                                                                                                516 132                           510 699 
       Ostatný  DNM                                                                                    115 382                           487 947                      
                                                                                                          ________________         _______________  
 
       Dlhodobý nehmotný majetok  spolu                                                 631 514                         998 646  
       ____________________________________________________________________________________ 
 
       Pozemky                                                                                              342 528                          342 538 
       Stavby                                                                                             10 175 762                     13 088 088 
       Samostatné hmuteľné veci a súbory  
       hnuteľných vecí                                                                                 8 753 734                      8 690 702 
       Ostatný DHM                                                                                       121 755                         254 682 
       Obstarávaný DHM                                                                            4 305 749                       2 963 670                     
       Poskytnuté preddavky na DHM                                                           629 623                            16 700 
                                                                                                         ________________       _______________         
 

Dlhodobý hmotný  majetok spolu                                                  24 329 151                    25 356 380 
______________________________________________________________________________________ 
 
 Neobežný majetok spolu                                                               24 960 665                     26 355 026 
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_______________________________________________________________________________________ 
  

 
 Spoločnosť v roku 2009 preinvestovala  6 715 312 EUR, z toho 5 103 326 EUR na stavby stroje a zariadenia        
 zahrnuté do rozpočtu stavieb,  1 408 494 EUR na stroje a zariadenia nezahrnuté do rozpočtu stavieb a 203 492 
 EUR na projekty. Najväčší podiel na investíciách tvorili výdaje na investičnú akciu  „Popolčekové hospodár- 
 a "Silo  na cement 6 000 t“. Investície boli  financované z vlastných zdrojov.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
2. Pohľadávky 
 

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke: 
 
                                                            Stav                                                                                            Stav 
                                                        1.1.2009            Tvorba           Zníženie             Zrušenie          
31.12.2009             
                                                          EUR                   EUR              EUR                   EUR                 EUR  
_________________________    _________       _________      ________           ________      ___________      
 
Pohľadávky z obchodného styku       
-opr.pol.-daňovo neuznaná                  208 366                   0               633                           0           207 733                
-opr.pol.-prihlásené.pohľ.v konkurze    12 656                   0          12 420                           0                  236 
-opr.pol.-daňovo uznaná                        29 525          45 694                   0                           0             75 219       
_______________________________________________________________________________________                                               
 
Spolu                                                   250 547         45 694          13 053                            0           283 188 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Spoločnosť tvorila k 31.12.2009 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  pohľadávku voči dlžníkovi HS Dolina Horné Srnie vo výške 12 420 EUR,  z dôvodu zrušenia 

konkurzu a výmazu spoločnosti z obchodného registra v roku 2009. 
2. Vytvoriť opravnú položku nedaňovú na nepremlčané pohľadávky, ktoré vznikli pred 31.12.2003 vo výš-

ke  207 733  EUR. 
3. Vytvorit opravnú položku daňovú podľa podmienok uvedených v § 19 odst.2 zákona 595/2003 Z.z. o da-

ni z príjmov vo výške  75 219 EUR. 
 
 
  
 

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcej tabuľke: 
                                                                                                            k 31.12.2008         k 31.12.2009       
                                                                                                                            EUR                      EUR 
_____________________________________                                           ____________         ____________      
 
Pohľadávky v lehote splatnosti                                                                          3 482 474             2 869 266 
Pohľadávky po lehote splatnosti                                                                        2 520 182             2 026 883  
                                                                                                                      _____________      
_____________ 
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Spolu:                                                                                                                6 002 656            4 896 149 
________________________________________________________________________________________                                  
 
Pohľadávky po lehote splatnosti sú iba pohľadávky z obchodného styku.   
 
Spoločnosť nemá žiadne pohľadávky kryté záložným právom. 
 
 

3. Finančné účty 
 

Stav finančných účtov k 31.12.2009 predstavuje stav peňazí a cenín v pokladni, peniaze na ceste, účty 
v bankách a krátkodobý finančný majetok.  Peniaze a ceniny  v pokladnici   predstavujú čiastku  23 775 EUR  
Stav na účtoch v bankách je 1 226 186 EUR  Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať. 
Krátkodobý finančný majetok predstavujú emisné kvóty skleníkových plynov vo výške 3 399 321 EUR. 
  
 
 
 
 
 
 

4. Časové rozlíšenie 
 
         Ide o nasledovné položky:  
                                                                                                             k 31.12.2008                k 31.12.2009 
                                                                                                                  EUR                              EUR 
         _______________________________                               _________________     ________________   
 
        Náklady budúcich období                                                              42 654                             37 417 
        Príjmy budúcich období                                                                   1 726                                 552                                                                                                                           
                                                                                                      __________________     ______________ 
 
        Spolu:                                                                                            44 380                            37 969                       
        ___________________________________________________________________________________ 
          
 
        Náklady budúdich obobí  vykázané vo výkaze ziskov a strát sú krátkodobé. Spoločnosť k 31.12.2009 
        neeviduje náklady budúcich období dlhodobého charakteru.         
        Položku príjmy budúcich období je vo výške 552 EUR predstavuje predpoklad vrátenia preplatku poistného za  
        rok 2009. 

 
 
 
 

 F .  ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY 
 
 
 1.   Rezervy 
 
        Prehľad o rezervách je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 
                                                                         Stav                                                                                          Stav 
                                                                     1.1.2009            Tvorba          Použitie           Zrušenie           
31.12.2009   
                                                                         EUR                 EUR              EUR                EUR                   EUR 
      ____________________________    __________      _________     _________     _________     
____________                                                       
 
      zákonné rezervy dlhodobé 
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      na sanáciu pozemkov                                    57 193              6 640                      0                   0                63 
833 
      zákonné rezervy krátkodobé                8 900 119        4 003 117      - 8 900 119                  0           4 003 117                                       
       
      ostatné rezervy-dlhodobé                                      
      na odchodné                                               301 368          101 584                       0       -301 368             101 
584                       
           
                                                                   __________    __________    _________     _________     
____________ 
      
                                                            
     Spolu                                                        9 258 680      4 111 341       -8 900 119       -301 368           4 168 
534                               
      
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
        Zákonné krátkodobé rezervy vykázané v súvahe vo výške 4 003 117 predstavuje predovšetkým rezerva na 
         mzdy za dovolenku a s tým súvisiace poistenie  206 601 EUR a rezerva na vypustené emisie do ovzdušia za 
         rok 2009  3 758 766 EUR. 
        K 31.12.2009 boli prijaté v spoločnosti  nové zásady ns tvorbu rezervy na odchodné. Preto došlo k zrušeniu 
        rezervy vytvorenej v predchádzajúcom účtovnom období  a zároveň k vytvoreniu rezervy na odchodné podľa      
        nových zásad. 
 
 
 
 
 
 
2. Záväzky 

 
       Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej 
       tabuľke: 
                                                                                                          k 31.12.2008                  k 31.12.2009 
                                                                                                                  EUR                             EUR                 
       _____________________________________                    _______________           ______________           
                           
      záväzky v lehote splatnosti – so zostatkovou 
      dobou splatnosti do l roka                                                            2 486 624                       3 947 819    
 
      záväzky po lehote splatnosti                                                            279 293                         123 062  
                                                                                                     _______________           ______________  
                                               
      Krátkodobé záväzky spolu                                                        2 765 917                       4 070 881                          
      ___________________________________________________________________________________ 
 
      Záväzky v lehote splatnosti  predstavujú najmä záväzky z obchodného styku  vo výške 1 262 741 Eur azáväzky 
       z titulu nevyplatených dividend akcionárom z akcií na meno vo výške 1 985 590 EUR. Záväzky po lehote 
splat- 
       tnosti sú záväzky z obchodného styku.   
      
 
3.   Sociálny fond 
 
       Sociálny fond vo výške 30 146 EUR je vykázaný v položke „Záväzky zo sociálneho fondu “. Jeho tvorba a čer- 
       panie  k  31.12.2009 bolo  nasledovné: 
                                                                                                                                                     EUR                                                                                                                             
       ______________________________________________________                      ______________ 
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       Stav k l. l. 2009                                                                                                                 23 368                    
 
       Tvorba na ťarchu nákladov (1,5% z objemu miezd)                                                          56 551  
       Čerpanie príspevkom na závodné stravovanie a regener. prac.                                        -48 190      
       Sociálna výpomoc pri dlhodobej prácneschopnosti                                                           -   332 
       Ostatné čerpanie                                                                                                                - 1 251  
                                                                                                                                         _______________  
       Stav k 31.12.2009                                                                                                             30 146 
       _________________________________________________________________________________ 
        
       Sociálny fond sa čerpal  a tvoril v súlade so zákonom o sociálnom fonde a kolektívnou zmluvou. .  
 
 
4.    Bankové úvery 
       Prehľad o bankových úveroch je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
                                                                                                                          Stav                      Stav   
                                                                                         Splatnosť            31.12.2008          31.12.2009                                                                                  
                                                                                                                          EUR                    EUR                                             
       ________________________                                 ____________    ___________      __________ 
 
        Investičný úver                                                             12.2010              841 931             1 000 000 
        Revolvingový úver                                                       12.2010                                        9 000 000                                                                              
         
                                                                                                                     __________      __________ 
 
      Bankové úvery spolu                                                                               841 931           10 000 000 
    _________________________________________________________________________________________  
 
 
      Investičný úver je zabezpečený blankozmenkou. 
 
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 31.12.2009 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 
 
                                                                          Cement                      Slinok                Služby a tovar               
Spolu 
                                                                            EUR                         EUR                           EUR                      
EUR  
        ______________________               _____________         ____________         ____________        
_________                  
 
       Slovenská republika                              17 320 090                                 0                   505 581             17 825 
671  
       Česká republika                                       6 653 636                                 0                     89 841              6 743 
477    
       Rakúsko                                                   5 935 318                                                  2  969 517              8 904 
835 
       Maďarsko                                                3 657 142                                 0                       2 168              3 659 
310 
       Poľsko                                                     2 118 989                                 0                              0              2 118 
989  
       Bosna a Hercegovina                                            0                                 0                   317 162                 317 
162 
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                                                                   _____________       ____________       _____________      
___________  
 

Spolu                                    35 685 175                        0          3 884 269        39 569 444                          
________________________________________________________________________________________   

 
 
 
 
2.    Zmena stavu zásob vlastnej výroby 
 
       Zmena stavu zásob vlastnej výroby za bežné účtovné  obdobie vykázaná vo výkaze ziskov  a strát k 31.12.2009 
        predstavuje zvýšenie  stavu zásob o 1 105 022 EUR. Toto zvýšenie je spôsobené zvýšením stavu zásob slinku 
o 
        997 122 EUR.                                           
                                                                   Stav                Stav             Zmena stavu      Účty zmien stavu      Roz-
diel 
                                                                1.1.2009        31.12.2009          
                                                                   EUR               EUR                EUR                    EUR                     EUR  
       __________________________ _________     _________      ___________      ______________   _________ 
                      
       Polotovary vlastnej výroby               841 765      1 796 392             + 954 627         +  954 640               +13    
       Hotové výrobky                                318 363          468 765            + 150 402         +  150 370                -32  
                                                           __________    __________    ____________    ______________  
__________    
 
       Spolu                                             1 160 128      2 265 157         + 1 105 029        + 1 105 010                 -19  
      _________________________________________________________________________________________ 
 
       Rozdiel – 19 EUR medzi zmenou stavu  zásob vlastnej výroby vykázaných v súvahe a účtami zmien stavu 
zásob 
       vykázaných vo výkaze ziskov a strát vznikol pri  prepočte jednotlivých zložiek analytických zásob vlastnej 
výro-  
       by pri prechode zo slovenskej meny  na EUR  k 1.1.2009. Pri prepočte bol použitý kurz  30,126 Skk/EUR.  
       Vzniknuté kurzové rozdiely z týchto prepočtov boli  zaúčtované podľa ich charakteru na zvláštne analytické 
úč- 
        ty kurzových strát, resp. kurzových ziskov. 
        
3.    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 

  
Významnou položkou ostatných  výnosov z  hospodárkej činnosti  vykázaných vo výkaze ziskov a strát vo  
výške  výške 5 148 474 EUR je zaúčtované použie pridelených emesných kvot v roku  2009 5 035 727 EUR. 
 

4.    Tržby z predaja cenných papierov. 
 
       Tržby z predaja cenných papierov vo výške 1 628 000 EUR sú tržby z predaja národným registrom pridele- 
        ných emisných kvot. 
 
             
5.    Výnosové úroky   
 
       Výnosové  úroky vykázané vo výkaze ziskov a strát vo výške 2 679 EUR predstavujú úroky z poskytnutej 
        pôžičky vo výške 1 572 EUR a úroky z vkladov na bežných účtocho  roku 2009 termínovaných  
        vkladov 2 049 tis. Sk  a úroky z vkladov  na  bežných účtoch 1 627 EUR.  
         
6.     Kurzové zisky 
 
       V položke kurzové zisky vo výške 124 793 EUR  sú vykázané kurzové zisky, ktoré vyplynuli so zaúčtovania 
        účtovných prípadov v priebehu účtovného obdoba  vo výške 123 053 EUR a kurzové zisky 1 750 EUR, ktoré 
        vznikli z titulu prepočtu majetku a záväzkov vyjadrených v cudzej mene na euro  ku dňu zostavenia účtoavnej  
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        závierky referenčným kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou pre danú menu  na 31.12.2009. 
         
        Kurzové zisky vzniknuté pri prepočte jednotlivých zložiek analytických účtov a konečných stavov analy- 
        tických účtov  majetku, záväzkov a vlastného imania  zo slovenskej meny na euro z titulu prechodu zo 
        slovenskej meny na euro k 1.1.2009 boli zaúčtované na zvláštnom analytickom účte vo výške 10 EUR.             
 
                      
H.    INFORMÁCIE O NÁKLADOCH 

 
 
1.    Služby 
        
       Významnými položkami   služieb vykázaných  vo výkaze ziskov a strát vo výške  4 874 746  sú predvšetkým 
        náklady na  opravy a  udržiavanie 1 425 142 EUR  a  náklady súvisiace s dopravou cementu zákazníkom  
       1 705 435 EUR. Vý davky na audit účtovnej závierky činili  6 500 EUR.      
 
 
2.   Ostatné náklady na hospodársku činnosť 
       
      V položke ostatné náklady na hospodársku činnost vykázanej vo výkaze ziskov strát vo výške  4 112 847 EUR 
je  
      vykázaná tvorba rezervy na vypustené emisie do ovzdušia za rok 2009 a doúčtovanie rozdielu medzi tvorbou a 
      skutočným množstvom vypustených emisií do ovzdušia v roku 2008 v celkovej výške 3 812 484 EUR a náklady 
      súvisiace s poistením majetku vo výške 181 748 EUR.   
 
3.   Predané cenné papier a podiely 
 
      Na tomto riadku vo výkaze ziskov a strát je uvedená obstarácia hodnota predaných emisných kvot v roku 2009  
      1 581 580 EUR  
    
4.   Nákladové úroky            
 
      Nákladové úroky vo výške 98 668 EUR predstavujú úroky z poskytnutých úverov. 
 
 
5    Kurzové straty 
 
      Kurzové straty vykázané vo výkaze ziskov a strát vo výške 159 088 EUR  predstavujú kurzové straty,  ktoré vy- 
      plynuli z účtovných prípadov  počas účtovného obdobia vo výške 146 728 EUR a kurzové straty 11 806 EUR 
      ktoré vznikli z dôvodu prepočtu majetku a záväzkov vyjadrených v cudzej mene na euro ku dňu zostavenia úč- 
      tovnej závierky  referenčným kurzom Európskej caentrálnej banky  vyhláseným pre danú menu na 31.12.2009 
 
      Kurzové straty vzniknuté pri prepočte jednotlivých zložiek analytických účtov a konečných stavov analytic-
kých 
      účtov  majetku, záväzkov a vlastného imania  zo slovenskej meny na euro z titulu prechodu zo slovenskej meny  
      na euro k 1.1.2009 boli zaúčtované na zvláštnom analytickom účte vo výške 554 EUR.             
 
 
6.  Ostatné finančné náklady  

 
     Položka  ostatné finančné náklady  vo  výške 36 160 EUR   predstavuje poplatky za vedenie bankových účtov. 
 
I.   DAŇ Z PRÍJMOV 
 
 
1. Daň z príjmov – splatná 
 
    Výpočet dane z príjmov za rok 2009 je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
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                                                                                                                                                      EUR 
    _________________________________________________________            _____________________ 
 
    Hospodársky výsledok pred zdanením   (r.100)                                                             3 714 752,00 
       
    Daňovo neuznané náklady  (r.200)                                                                                        159 378,31                                       
    Výnosy nepodliehajúce dani  (r.300)                                                                                   - 207 208,11   
    Základ dane (r.310)                                                                                                           3 666 922,20 
         
        
    Základ dane   (r.500)                                                                                                         3 666 922,20  
    Sadzba dane                                                                                                                                    19%  
         
    Daň                                                                                                                                        696 715,22 
 
    Daň po úľavách a zápočte dane (r.800)                                                                              696 715,22 
 
    Preddavkovo uhradené (§42) r.810                                                                                   - 2 412 701,40    
    Preddavokovo vybratá daň z úrokov (r.830)                                                                     -           204,69  
                                                                                                                                       __________________          
 
    Výsledný vzťah k štátnemu rozpočtu k 31.12.2009 (r.901) Preplatok dane              -   1 716 190,87                                                                                                          
 ______________________________________________________________________________________ 
 
    Najvýznamnejšie položky medzi položkami zvyšujúcimi základ dane sú: 
 
     - výdavky na reprezentačné                                                                                               58 724,29 EUR 
     - rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve 
       prevyšujú daňové odpisy tohto majetku                                                                          91 049,08 EUR  
     
      
     Najvýznamnejšou položkou medzi položkami znižujúcimi základ dane je:  
    
      - zníženie tvorby rezervy na odchodné                                                                          199  796,54 EUR  
       
       
 
       Daň z príjmov - odložená  
        
       Odložená daň z príjmov za rok 2009 vo výške 22 070 EUR obsahuje: 
                                                                                                                                                         EUR 
       _________________________________                                                                 _____________________ 
       

 - zníženie odloženého daňového závazku  z titulu rozdielu medzi daňovou  
   a účtovnou zostatkovou cenou dlhodobého majetku                                                           - 16 011,59 

      - zvýšenie odloženej daňovej pohľadávky z titulu dočasného rozdielu medzi 
        daňovou a účtovnou hodnotou pohľadávok                                                                                120,23 
      - zvýšenie odloženej daňovej pohľadávky z titulu tvorby rezervy na odchodné                      37 961,34 
                                                                                                                                     ______________________ 
 
        Spolu                                                                                                                                      22 069,98                                                                                                       
     _______________________________________________________________________________________                        
 
 
J.  ÚDAJE O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH  
 
  
 
1.    Prípadné ďalšie záväzky a finančné povinnosti  
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Spoločnosť nemala k 31.12.2009 žiadne záväzky ani finančné povinnosti, ktoré by sa nesledovali  účtovníctve.   
 
 
K.  INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁ-  

NOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 
 
 
       Spoločnosť  k 31.12.2009 nevyplácala žiadne príjmy členom predstavenstva za ich činnosť v tomto štatutár-
nom  
       orgáne. Členom dozornej rady boli vyplatené odmeny vo výške 1  074 EUR. 
       K 31.12.2009 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 Holding A.G. k 31.12.2009: 
 
      ALAS spol. s r.o. Bratislava                                                                                                          293 899 EUR 
      Fabrica cementa Lukavac                                                                                                                 12 507 EUR                                                  
      KAMEN Zbraslav                                                                                                                              5 015 
EUR 
      ASAMER Holding A.G. Ohlsdorf                                                                                                  155 291 EUR                                                                                       
       
     Pohľadávky vyplývajú najmä z obchodných zmlúv  na predaj cementu a a z poskytnutých služieb riadiacej a 
      technickej pomoci. 
           
      Akciová spoločnosť zaúčtovala k 31.12.2009 nasledovné výnosy vyplývajúce z obchodných zmlúv uzatvore-
ných  
       s podnikmi v skupine: 
      - z predaja cementu                                                                                                                       4 943 509 
EUR 

   v tom:   ALAS spol. s r.o. Bratislava                                                                                          2 402 247 
EUR 
                 Kamen Zbraslav                                                                                                               487 596 
EUR 

                      AUSTROMOBIL, Bau Gmbh a CoKG Ohlsdorf                                                          2 053 666 
EUR          

-zo služieb riadiacej a technickej pomoci  
               FC Lukavac                                                                                                                      317 162 
EUR 

      
                      ASAMER Holding A.G. Ohl sdorf                                                                                1 848 420 
EUR 
        
       - ostatné výnosy     
                        
                    AUSTROPLAN Austrian Engineering GmbH, Vienna                                                            190 
EUR 
                    ASAMER Financial Service, GmbH,  Ohlsdorf                                                                     1 572 
EUR 
                    FC Lukavac                                                                                                                          69 700 
EUR 
                    Libyan Cement , Ohlsdorf                                                                                                         250 
EUR                                                                           
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        Nevyrovnané záväzky voči podnikom združeným v skupine  ASAMER Holding A.G.  k 31.12.2009: 
 
 
        ASAMER & HUFNAGL Baustoffholding GmbH Co.Keg Wien                                                  380 000 EUR 
 
       
 
          Akciová spoločnosť zaúčtovala k 31.12.2009  do nákladov voči podnikom združeným v skupine čiastku 
          908 685 EUR, ktorá vyplynula z prijatých služieb  v  technickej,  ekonomickej a marketingovej oblasti.           
 
       
M.  PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA 
 

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

                                                                                 31.12.2009     Prírastky        Úbytky        Presuny     
31.12.2010 
                                                                                     EUR                EUR            EUR           EUR             EUR 
        _________________________________     __________   _________   _________    ________   _________                    
 
        Základné imanie 
           Základné imanie                                             16 411 073                0                  0             3 007     16 414 
080                   
            Emisné ážio                                                     2 310 728                0                  0                   0        2 310 
728 
           Ostatné kapitálové fondy                                     189 803                0                  0                   0           189 
816 
           Zákonný rezervný fond z kap.vkladov                 397 862                0                  0                   0           397 
862     
        Fondy zo zisku 
           Zákonný rezervný fond                                     2 884 352                0                  0               602        2 884 
954    
            Štatutárne a ostatné fondy                                1 076 280                0                  0                   0        1 076 
291       
         Hospodársky výsledok minulých rokov      
           Nerozdelený zisk minulých rokov                     3 127 166               0      - 3 127 154     1 017 924    1 017 
924      
           Výsledok hospodárenia za účt. obdobie         10 383 290     2 995 967   - 9 361 753  – 1 021 532    2 995 
967 
                                                                                 __________  __________   ________  _________  
__________  
  
        Spolu:                                                                36 780 554     2 128 196  -12 488 907                0    27 287 
622       
        _______________________________________________________________________________________   
 
         Hospodársky výsledok za rok 2008 a nerozdelený zisk z minulých rokov bol  rozdelený nasledovne: 
 
         ab) výplata dividend  akcionárom  
              - z  hospodárskeho výsledku za rok 2008    25 EUR/akcia                                          12 360 000  EUR  
          b)  výplata tantiém                                                                                                                128 907  EUR 
          c)  nerozdelený zisk                                                                                                            1 021 532 EUR              
 
          Rozdelenie hospodárskeho  výsledku  bolo schválené na valnom zhromaždení spoločnosti 18.5.2009. 
                   
          Časť nerozdeleného zisku bola v priebehu účtovného obdobia použitá na zvýšenie základného imania 
z dôvo-  
          du prepočtu 1 akcie o hodnote 1 000 Sk na euro kurzom 30,126 Skk /EUR,  pričom došlo k zaokrúhleniu  
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          hodnoty 1 akcie na 1 desatinné miesto nahor, teda hodnota l akcie po prepočte je 33,20 EUR, čím došlo 
k zvý- 
          šeniu základného imania  o 3 007 EUR a zároveň vznikla spoločnoti  povinnosť doplniť  rezervný fond do  
          výšky 20% základného imania  z nerozdeleného zisku vo výške 602 EUR.    
 
 
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   
                                                                                                             1.1.2009                         31.12.2009 
                                                                                                                 EUR                                EUR 
                                                                                                        ______________              ____________   
 
             211 -  Peniaze                                                                                  2 257                             23 775 
             221 -  Účty v bankách                                                               2 186 450                        1 226 186 
                                                                                                       _________ _____               ____________ 
             Spolu                                                                                        2 188 707                       1 249 961 
2. PREHĽAD  PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31.12.2009 (v EUR) 
 
                                                                                                         
 
A.         Peňažné toky zo základných podnikateľských činností 
 
S.           Zisk z bežnej činnosti pred zdanením                                                                                   + 3 714 752 
 
A.1.        Nepeňažné operácie                                                                                                                - 1 236 116 
A.1.1.     Odpis stálych aktív                                                                                                                   + 4 647 
016 
A.1.3.     Zmena stavu rezerv                                                                                                                   - 5 090 
146     
A.1.5.     Zmena stavu opravných položiek                                                                                             +     32 642 
A.1.6.     Zmena stavu časového rozlíšenia účtov  aktív                                                                         +        6 411 
A.1.7.     Zmena stavu časového rozlíšenia účtov   pasív                                                                        -    832 039 
 
 
A.2.        Zmena stavu pracovného kapitálu                                                                                       +  6 673 611 
A.2.1.     Zmena stavu pohľadávok zo základných podnikateľských činností                                         + 7 212 346 
A.2.2.     Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podnikateľských činností                       + 1 295 720 
A.2.3.     Zmena stavu zásob                                                                                                                     - 1 834 
455 
 
 
A.3.        Úroky účtované do nákladov                                                                                                  +      98 668 
 
A.4.        Úroky účtované do výnosov                                                                                                    -         2 679 
 
A*          Hospodársky výsledok z bežnej činnosti upravený o nepeňažné operácie                            +  9 248 236 
 
A.5.        Položky vylúčené zo základných podnikateľských činností                                              +         1 381 
A.5.1.     Zisk z predaja stálych aktív                                                                                                    -          8 706 
A.5.2.     Ostatné položky vylúčené zo základných podnikateľských aktivít                                         +       10 087 
 
A.6.        Špecifické položky                                                                                                                -       718 785 
A.6.1.     Zaplatená daň z príjmov právnických osôb                                                                            -       718 785 
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A**        Peňažné toky pred alternatívne vykazovaným položkami                                                     + 8 530 832 
 
A.7.         Alternatívne položky                                                                                                          - 12 584  896 
A.7.1.      Prijaté úroky                                                                                                                         +          2 679 
A.7.2.      Platené úroky                                                                                                                       -         98 668 
A.7.3.     Výplata dividend                                                                                                                   -  12 488 907 
 
A***     Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností                             -  4 054 064 
 
B.          Peňažné toky z investičnej činnosti 
 
B.1.         Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív                                                                     -   6 102 395 
B.1.2.      Obstaranie dlhodobého hmotného  majetku                                                                           -   6 102 395 
 
B.2.         Príjmy z predaja stálych aktív                                                                                            +       69 700     
B.2.1.      Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku                                                                   +       69 700 
 
 
 
B***      Čistý peňažný tok z investičných  činností                                                                             -  6 032 695 
 
C.         Čistý peňažný tok po financovaní investícií                                                          -10 086 759 
 
D.          Peňažné toky z finančných činností 
 
D.1.        Zmeny stavu dlhodobých záväzkov                                                                                     + 9 158 069 
D.1.1.     Príjmy z prijatých úverov  od finanč. inšitúcií                                                                       + 11 358 069 
D.1.2.     Výdavky na splácanie úverov prijatých od finančných inštitúcií                                             -  2 200 000 
 
D.2         Zmeny vo vlastnom imaní                                                                                                     
E.         Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené k 31.12.2009 
 
E.1.         Kurzové straty                                                                                                                         -      11 806 
E.2.         Kurzové zisky                                                                                                                         +        1 750 
 
 
F.         Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov                               - 938 746 
 
                                  
 
G.         Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov k 1.1.2009                  +  2 188 707 
H.         Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov k 31.12..2009             +  1 249 961 
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Horné Srnie 29.01.2010                                                                            podpis štatutárneho orgánu      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


