
Predbežné vyhlásenie CEMMAC a.s. Horné Srnie počas prvých šiestich mesiacov r.2008 
podľa § 36 Zákona o burze cenných papierov. 
 
               Predstavenstvo spoločnosti CEMMAC a.s. Horné Srnie týmto prehlasuje, že počas 
prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia r.2010 nedôjde v spoločnosti k takým význam-
ným udalostiam, ktoré by mali  vplyv na zmenu kurzu akcie. Spoločnosť má na sledované 
obdobie uzatvorené iba zmluvy na zabezpečenie bežného chodu podnikateľskej činnosti. 
Nemá uzatvorené a ani neuvažuje  s uzatvorením zmlúv takého charakteru,  ktorých zmena by 
mala významný vplyv na vývoj kurzu akcie.  
              
               Hlavnou podnikateľskou aktivitou spoločnosti v tomto období bol predaj cementu. 
Spoločnosť zrealizovala do 31.3.2010 obchody v objeme cca 78 089 ton cementu. 
               
               Finančná situácia spoločnosti k 31.3.2010 bola horšia v porovnaní s finančnou 
situáciou k 31.12.2009 v dôsledku sezónneho charakteru výroby a predovšetkým tuhšej zimy 
v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím:  
                                                                                                                                    EUR 
              Stav finančných prostriedkov k 31.3.2010:                                            290 191  
              z toho:                                                        peniaze                                       31 830  
                                                                                 bankové účty                            258 361                   
.             Stav pohľadávok k 31.03.2010:                                                            6 863 217  
              z toho:                                        v lehote splatnosti                                 5 293 019   
                                                                  po lehote splatnosti                              1 570 198  
              Stav záväzkov k 31.03.2010:                                                                 5 681 794  
              z toho:                                          v lehote splatnosti                               3 991 511  
                                                                  po lehote splatnosti                              1 690 283 
              Stav úverov k 31.3.2010:                                                                      11 000 000  
  
             Spoločnosť vzhľadom na sezónny charakter svojej výroby dosiahla  v sledovanom 
období nasledovné hospodárske výsledky pred zdanením: 
              január  2010                                    - 1 140 113  EUR 
              február 2010                                    -    777 020  EUR      
              marec  2010                                     +     34 366  EUR  
             a preinvestovala cca 818 709 EUR. 
 
              Spoločnosť očakáva k 30.6.2010 dosiahnutie hospodárskeho výsledku pred zdanením 
vo výške -594 895 EUR. 
 
               Spoločnosť nevlastní žiadne vymeniteľné dlhopisy. 
 
               Spoločnosť neovláda žiadnu osobu. 
 
               Počas sledovaného obdobia nedošlo v spoločnosti  k žiadnym zmenám v riadiacich a 
dozorných orgánoch  ani v obchodnom vedení spoločnosti. 
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