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Účefui kllholk : Eplosiu úŠ a awřcní niňoiá.!fu účehi :úýěr19 k 3 ] 7.2a ] 2

Na zókladě smkrr,,y mezi účetní iednotkou Elplosia as. a arclí!()ťskou liÍnou
PRIMÁ|KA AaDIT, a,s, jsme pro,-edli audit priložené mimořádné účetní záýěrb společno;li
Explosia d-s. a' fuzvahy k 31.7.2012, úkizu zisku a ztrlit! a přehledu o pexěžních tocích za
ttbďobí otl I.I.20l2 tlo 31.7.2012 a přílohy této mimořádné účetni záyělky, kteró ab,9ahuje popis
použiých ýnanných účelníth mebd d dcllší ýysýětlující iníomt]ce'

Mimořádná účetní zťIvěrka k3]'7'2al2 byla seslu,-ena z důvoda /iize sloučením
společnosti Explosia a.s' (ako nástupnic}ú společnosÍ) se společ ostí l'OSPoI' a's. (ako
zanikaiící společnost) s rozhodným dnem ]'8'2a]2'

Zpraua je určenLl pro vedení účetní jednolb
o shiečnostech a hlavních problémech' které byly
audi ! or5 ke spol e čnon^t i'

Účetní;ednotka: Explosida.s.
Pardubice Sentin 107

t, 25291581

Předmět podnikiní: Í/ýzkun, Ýi,1,oj, uýoba, ničeni, zneškodňoýúlxí' zpfctcoýání, nákup a
prodej ýbušnín

Přednět podfiíkaní tt další údajc o s|olečnosli jsou pl)lrnbnlji pÚrsány ý přítoze
k mimoř ádné úče tn í z áy ě rce

Áudibrskj zpráva byla ryholoýen(I za účetní období od ].].20]2 do 3l'7'20l2'
Předmětem ověření byla mi ořádná účetní záýělka úče lní j ednot}q k 31.7'2012'

ollpoýědr\ost statutlit rího ořgárlu účetní jednotlE za rnimořádnou účetní zóyětku

StaÍutórní orgón je odpoýědný za sestrsvení mimořádné účethí zaýěrlý' ktera podcyá
ýěrký a pocti|, obraz I souladu s česlíymi účetfiími předpiry' Součrlsně odpovídá stafutfuní
orgón účetní jed oÍky Explosía a's' za Íakoýý ýnitřní ko11tťolní systéÍ ' kteý pul,tlzuje z,l
nezbytný pro sestavení nimoříidné účetní zóýěrlcy tal, aby neobsahovala výnumné (materiální)
nesprciý o.^Íi způsobené podvodem nebo chybou. Dóle musí účetní iednotk! zýoli! 

.a 
uplalňoýa!' lvhodné účetní meÍody a plÍ)ýáděL účetni odhatý, heré jsou s ohledem na Ll"r1ou situati -

Odpovědnost autliÍora

Naší odpoýěd11ostí je lyjódřít na základě našeho auditu \ýrok kÍéto mimořádné účetní
záýěrce' Áuditjsme proýedli ý souladu se z|ikonem č. 93/2009 Sb', o auditorech, Mezinórodními
auditorsami sta d.rrdy a souviseiícími aplikačními ůlložkami Komory auditorů ČesM
republilq,' V souladu s !ěmito předpisy jsme poýinni dodťžoýd etické nonrry a naplúnov]I a
proúst tludiÍ ttlh abychom získali příměřenou jislotu' že ímořádná účetní záýěrkI neobsahuje
výnamné (materiálni) nesprávnosti.

Autlit zuhrnuje provedení audíÍorsbich po;tupů k zísMní důk'czních infornací o částkach
a údajich zveřejněných y ninořódné účeh]í zóýěrce- Výběr auditors}Ech postupů zu,\isí
nd irudku audítora, zahrnuiícím i posouzení a lyhodnocení rízik ýnamné (materiální)

d akcionáře a poslq,týe informace
předmětem proyěřo|ání pracoýníbů

:
:

-:

:

PRIMASK4ÁUDIT, Ls' zapsdnó do obcho.]hlho rcjýřilu MěýŠkýh lÓ"len I Prúz' Llne ] ] čeruence 1116'Pol|sp^afa|:uakau
odllil R ýlažkd1!8! N-a.] ť ňdskÓ )1 !al)a0Pfuh! la'ÍeL:?Ba1B33' 331

lÉ 2$a] 3 33 j,-3a3' Ič: 2 ó43 39, DIč: ť12 50ó1339 č^to ú[lu u Č!a)B 5 76282a6/0300
,' ail: lnla@,P naýL cz ' nkřrcbv ýřá,nr:výý.prifusk .z

E'XPL :4Uz ]2 ]36 L1úÍ Čislo oýědc?ni K4 ČR: 2a9
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Urtn1i.dnatka: Explosia ds',Pr.jv a ďéř.,i ň nožádné úiťlni zá\žlt} k ) ! 7 20 ] 2

ncsprLi|noslí údajů uýedených y Ínímořádné Ličetní zúvěrce způsobené podvodem nebo cn}-bou-
Při tyhodnocovliní těchto rizik auditor posoudí vhitřfií kontrolní 'rystém rele|)a Íní pro ses!uý*ení

mimořádné účetni zóvěrlry podávající věný a poctí1:ý obraz' Cílem toholo posotceni 1e
naýťh oul ýhodné auditaťské postuPy' nikolí 

'yjódřiÍ 
se kúčinnosti vnítřního Lantrolního

sy'ýému účelní jednotlcy. Audit též za|Lmuje posowení vhodnosti poažiých účeÍnich fuelod'
přiměřenosti účelúích odhadů provedeých vedením i posoteení celkoýé prezent1ce mimařádné
účelní zórěrlE' Jsme přenědčeni, že důkazní iníorfuace, heré jsme získttli, posbjÍují dastaIeč ý
a tlhodný zúHad pro vyjtidření našehoýoku'

!'ato audilor\hj zprál,a a mimořádnú účení zayěrka ý ní obsažená je platnó za
předpoHadu, že nósledně dojde kzápisu přeměny s rozhodným dnem ]'3'2a]2 (úze sloučenim)
do o bc hodního rej s tří ku'

l/ýrok awlitofa

Podle našeho náalru mimořódnó účetní zóúrka podávti věrný a poctiýý obfaz aktiý a
pasiv účelní jedtotlty Explosia a.s. k 31.7.2012 a náklrrdů' výnosů, ýsledku jejího
hospodúřerrí a peněžních toků za období od 1.1.2012 tlo 31.7.2012 ý so ladu s českými
účeÍnírrri předpis),.

Auditor společnosti PRIMASKA AUDIT, a.s' prcto dávó k mimořadné účehxí záyěrce
účet í jedholky Expbsia a's' k 31.7.20 ] 

')

WROK BEZ WHRAD.

Zdúraznění sk t e čnos ti :

Vzhledem k tomu' že jsme úeaudifuýalí ziltlt]q, k 3 ] ' ] 2' 201 1 a nezí'9kÚli jsl e doslatečÍ]é
ujištění ohledně lykizaúch počátečních zůýalků k1']'2012, netyjadřujeme náš názor na
sroýnatelné údaje tykizané k3].]2'2011 ý ro2raze, ťýklzu zishl a ztrttt a ý příloze k účefuí
zóýěfce'

I

I/ Praze dne 12' řiina 20 ]2

-. 
()--,,,-

číslo opráýnění KACR 2a9
audiÍor InE. Jak Sedlák

cis!o usvlJ:rni K4( R 135
předseda představenstva PRIMAsKÁ AUD]T, a's'

vy sKc. .,, z ...,

PRIiv/'lsKA ÁI]DIT, Ls' zaP'afu da obchadhiha rysliík M^^kýn ýLllen , PlEe' /!n 1 ! čenenČ! ! 916' |ÓL! sPlvýa, značkau
.x1l1ilB ýložka1]8!' nall Plihalkou 27' l0000Přaha Ia',eL:28Ja13333 331'

ÍE:28Jal333j,-3a8' ]Č:2nJ61339 DIČ cn5a6433' čislo účlfu 
" 

č:So]} 5762820úla3ra
e fui|: ir|iýlirrinask e 

' 
Lleř1elaw ýibkyý|Ý Pnnaýl,a .3

E]?]-^LrI !) 1aúd.Ú Č^!o osla:!člhí K1 čR: 2a'
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tc 2529l5lil

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni 31.7.2012
(v celých tisících Kč)

I
I

I
t

AKTIVA řád' BěŽné úče1ni období }Íiíulé úč'ob'

AKTIVA C]ELKEM -tzz l7z ..' I UX4 {l

PohlcdávkY za uDsaný základní kaDitál 002
R. . 003 t 133 286 -312 622 ',1 862 198

LI
L
2

3
.1

5

ó

8

Dlouhodobý nehmotný maielek 70 226 -45 01 29 t71
005

Nehmotné ýýsledky výzkumu avývoie 890 99
no'/ 2IU:t 1988 I95 251
UOIJ ó7 ]53 24 921 t8 7t2
009

.Jiný dlouhodobý nehnotný maietck 0r0
Ncdokončcný dlouhodobý nehnolný nra]e1ek 0 65

Posk!'tnuté zálohv na dlouh.nehm.majctck 012
B. II.

B. II. t.
2.

L
4.

5.

6.

7.

9.

Dlouhodobý hnlotný majetek 0t]] j 04ó 8l} t67. sl1 '1 79 202
0 212l8g 212 389 232 389

StJ\by 0 5 517 r58 529 410

samÓit'1nó m.vité věci a sÓUbÓn' mov.věcí' 0 6 120 9'19 -9'1 r38 l2l
Pčýitelské celky !rvalých poroýů 0 1

Zákládrí sÍnd. ' t'žná ^ii'ta 0 8

Jiný dlou]rodobý hmotný fuaietek 0 9 I

Nedokončený dlouhodobý hmolný n1aietek 020 2 725 2',/25 24lt
Poskýnuté zálohy Da dlouh'hmot'maietek 021 ]]8 |8
oceňovaci lozdíl k nab\aému maictku 0)2

B.lll
B.1II t_

2_

I
1.

5.

ó.
7.

Dlouhodobý fi nanční majclek 023 16 24',7 16 247 ,r':.36215.

Podily v ovládaných a ří7ených osobáoh 024 16 247 ]6 295

PodílYv účetnich iednotkách pod podstatným vlivem 025

oýa1ni dlouhodobé ceiié oaDírv apodÍ]Y 026
Půičky a úvěry ovládajici a řídici osoba' podstatný vli 427
Jiný dlouhodobÝ finanční maietek 028
PořizoveÝ dlouhodobý fi nančni maielek
Poskýnulť zdluh} na JlouhoJoh} Í]n' majetck 030

I

I
I
I
t
I
_t

I



AKTIVA řád. Běžné í|čefni období Minulé úč' ob.
Brutto I

c. ..269 432 ,óo 062 ' '.,:.?17.-i'íC.I,
ct L

2

3

1
5

6

ZísobY o!2. lií0 0ll9 152 0E4
033 53 985 45 126

Nedokončená výroba a polotovar} 0u4 58 ó50 -3 131 55 5r9 41 2ll
035 -2 8:18 36 575 3'1938
03ó
037 4 898

Poslq,tnu1é zálohy na zaoby 0t8 ] l4l 3143
C.II.
c.ll. 1

2
3

5

6

7

8

Dlouhodobó Dohledávk} .alxttx.r,0

*

Pohledávta z obchodních váahů 040
Pohledávky ' ovl.idaiící a řídicicíosoba 0'l I

Pohledávkv _ Dodstalný vliv 042
PohledávkY za spolcčníkY' členY družslva a 2n účstník
DlouhoLlobi po+rliUté 7álolry 0'1'1 309 309

Dohadné Úcry Jk]WÍ 045

]iné Dohl€dávkY
od1oŽená dďová Dohl.dávka

c.t11.

c.IIt. I

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

KíátkÓdÓbé ĎÓhledávkv )'. .5 8? 497tx&ttt&7 686
PohledaÝb z.b.hodni(h \ áahú 049 8l 790 1145
PohlcdávkY - ovláda]ící ařidícící osoba 050

PÓhledávkv _ ĎodstatnÝ vIiv
Pohledávky aspolečníky' členy druŽstva aza úč6Í'ik 052

suciálnl Zdbezpecenl a zdlJvomj po litani 05-l

stát _ danové Dohledávkv 054 z 131 2 43',7

Krátk Ódobé ĎÓslatnuté álohv 216 2t6 t'162

Dohadné účty akrini 056 l 321 32t 9 576

Jiné Dohledávkv 457 I 173 1 473 8t
c.tv.
C,IV. 1.

2

l

Ki1kodobý Í]nÚční maictek ( . t97
292 292 222

060 t9 905 t9 905 t1422
Krátkodobó cemé papiÍ! a podí]y 061

Poři7ÓvanÝ kÍátkodobÝ finmčni maietek 062

D.I.
D.l. 1.

2.
u

0Ó'l. 0 23La.t.
Náklad) pnsllch obdobi 464 847 847 | 324
KomDlcÚl nallad\ DÍlíich ohdobi 0ó5 1 467 2 r00
Přjjlly příštícb obdobi
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řád' sta! v bé'ném

l 0E] 0Ó0 t 064 ao8

0ó8 ..:.,... 755 571 791943

.l
I

,),

3

:r,t.r 165 000' I 165 000 '.
Základni taDitál 070 ]ó5 I 165 000

\ LJstnl Jl'ciť a ýla5tn ohchodnl pudily 07t

Zmčny z.ikladňího kapi1álu 072

A.II.

'\ lt 1.

2.

L
1.

0?3 : :t': -128 ( ,:. ...- _]o&š2I

EmisniaŽio '183 48i
oýatní kapilálovč tbnd} 075

olen lozdl y z pÍ<Lenenl mJjtLLu a ia\'ků 476 ,129 r52 r09

oceňovací Íozdíly z přeccnění při přcmč!ách 0l/
Jlt

A. . I

2.

RezeNníÍbndv.ncdělilelný 1bnd a ostat í ibndy ze zisl .078
7át.nnÝ re7enii 1bndNcdčli!elnÝ íbnd 079 3 47) -1.172

s nrLám j a oslarni fond\ 080

tv

2.

\ isledek hU\DldaÍeiL m]nul\ ! h lťt a3t ..r&,.:267 90'1 . -182 971.

}ierozdéle Ý zisk minulých let 082 5 845

Nellhr.7ená 7trán minu]Ých lct 083 ,267 941 l88 8]ó
VýsLedek hospodlienj béŽneho uae!njho oĎdoDl

127149 : 2a2 065 t
B.l. 086

B.t. t.
2.

3.

Rczenv Dodle 
^lašt!ích 

!rávnich předpisů

Re/eNa na důchodv a oodobnó zá!a7k\ 08lt

RezcN! na daň 5 příimů 089
090 276t

B. .

B.lr.

091 .. ,{tr.t50 682 ..ttt,.. .63335

Zívazkv k obchodnich v7tahů 092 490

Záva7]q ovládaiicí a řídicí osoba 09i 87 ó57

ZJ\ ML\ - pod5tJtn\ rliv 094

ZáÝVky ke slolcčníkům. členům druŽstva ak účastník 095

Dlouhodobé při]até zálohy
a97

Dlotho,jUbť \menl') l uhÍ!Jé 098

Dohadné účty pasivní

o,]lolťi\ dJnn\l zj\uek t0t 62 il5 6t 895



8.111. I

2.

L

5.

6.
'7.

8.

9.

10.

|.

607

Závazkv z obchodních vztahů 0.1 61 496 126 305

Závazky ovládajíci ařídicí osoba o4 t8 250 t0 000

Závazlv _ oodstatn\ !Liv 05

Závazky ke spolcčnikům. členům druŽstva ak účastník 06

Závazky k zaměstnancům 07 8 054 7 724

Závaz|f ze sociálniho zabezpečenía zd.avohiho poj iš 08 4 665 4 515

sífu dáň.vé 7ávýkv a doiee 09 t],291 r1a6
KrátkodÓbé.řiiaté zálohv t0 t8 422 t2 043

ll
Dohadné účty p6iwí 1) 1t 461

l3 4tl
B.tv.
B-tv. L

2.

l

Bmkovni úvěfv aYý!'omoci 114 'lttxtt:,:: : 214: r, . ,:ttxtx.35 ?8:l '

Bankovní úvěrv dLouhodobé 5 t 375 3 226

KúttodÓbé bankovní úvěŘ 116 i 122 t2942
KiítkÓdobé fi nančni vúDomoci ll7 t6942 19 575

c.t.
C.]. A

2.

. .;r,tttttttt''.' 0-:
výdaie příštich období I t9
Výnosy píšlich obdobi 129

Sloupec''brutto'' označuje oceněni jednotlivých maje1kových sloŽek

akiv na příslušných účlech aktiv'
sloupec ''korckcc" označuje oprávky a opÍavné poloŽky' které se odečílají'

Sloupeo '']]elto'' označujc bruúo slav minus ko.ekce'

PodpisoÚ záam ýdlul'Ťibo oreinu úč.lní jednotky

nebo podlisový zá7nm iyzické os.by, kt. l'e L1Lčetni .jc.lnotiou

lng' Libor Antoš {?' "z' , ,
Inq. Ladislav velehÍadský' PhD' t ".a 

( 1 /
osoba odpovčdná za účehictvi osoba odpovč.lná za úÓetlli

(iméno apodpis) závěrku Únéno apodpi'
l.^ R^heí \''.e' JanJ \awali]o)d"l
ret : \-- 

' 
l-'t-\--r- trnka:

Prámí lbma účetní iednotky l'řeúnět podnitmi
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Lraelnl]e.líotka:I i*'n'l;

I 
1c 2s2er5Er

VYKAZ ZlsKU A Z'1'RA'l'Y' druhové členčni
v plném rozsahu

kc dni 31.7.2012
(v cclých tisicích Kč)

L]
t

t Poaán y k výkazu zisku a ztrát:

I

t

I

r-
l

I
I
I
I
I

Písneno - označltje náklady.řÍnská číslice - o7načuje \:ínosy'
Vý ka7 ' Výsledovka " j c uspořádá sfupňovÍč. ta ', Že so učlr- 7a j ednotlivé Stupnč

hospodaiřskÓho výsledku (o7načenyjcdnoU hvězdičkou)jsou zj ištčny j.ko součty rozdílů
nrezi jednotli!ými !_nosovýni a nákladoyými poloŽkami'

TEXT Sk!Lečnost v účetním obdobi
běžném ]

'ližbv 7a Ďrcdei 
^oži

ot 21 111 2Lr 02li

\áklady wnaloŽcnó na prodané ZboŽí 02 17 449

03 2 579
ll.
II. I

2.

l.

D4 'r. i::a:r,:att :105 79l ' 443 643

TrŽby za plodci !lst' výrobků a sluŽeb 05 447 734

Změna stavu 7ásob vlastnÍ činnoýi 06 t8 362 r 76-l

al 4 6ó4

B.L
2..

0s .l,t 96 248 a :t:tt.:at;,: ll7 870

spo1řeba materiálu. energic 148 512 216 578

0 417Ió 8l lt2
I Ía'y62.,,, 148,352

L
2

L

2 9A{92.}:' ] 76 š25.
68 9r8 125 852

odměN člcnům orsánů společnoslia druŽstva 718 ! 120

\ákládv Ía sociální 7abezoečení a zdlavotnj oo]jštění 5 24312
6 6 EEJ

D 1 i 485 5142
u o.I.isý d]ouhodobé]ro nehmot' ahmot' maietku 8 22 8U8

lrl e d]ouh nuietku a materiálu <) ':ra'.'- l]i 9ó2':

III 20 I 600

2 21 j'13 I885

f. Zůst.ce!aprod.naho dlouh. majetku amateriálu 22 1 303 .::ttt i. 1.001

F.L
2

Zusl'tena DÍodanéh. dlouh' mdiťlLu 23 221
24 117

(i. Změnast8u.cZeNaolravnÝchDoložekvpfovoai ot l-5 3 80.1 2 97r)

IV. lÓ9

H. 21
28

lrelod p.o\"a.h FdL]adů
PÍo\ o,lli Úsledel hospodJi(nl 30 -)a 452 -61 

'



iád' skutečnoŠ v účetií období

vl. 'IrŽbY z prodcic cen' papiru a podllú 3L

PIodÚé cenié papírY apodíh :12

VII vÝnosY 7 d1ouhodobého finančni|o majelku ll 0 0

vtl l
2

l

VýnosY z podilú v oý]ídaných ařízených osobách a! 34

výnosy z ostatních dlouhodobých CP a podilú l5
\ýnosy z oý' dIouhodobého t]nančniho nrajetku

VIII \ \ nos\ Z l'rJll Udobeho fi ndn!nihU ňJjetku
K. Nák].dy z íinančDího n1a]etku 3E

lx vÝnos! 7 DřeceněníccnnÝch Dankú aderivátú l9
L. Nák]ady z přccc!ění cenných papirů a deriýálú 40

\.{. Znrčna slavu rezeĎ'a oplav!ých poloŽek ve finalčnl o 4l
x 42 tl l0

\élldJ!té úror! 2 t311 'I 905

xl. oýatr'í ÍjnančnÍ !ý!osy t a55

o_ ost^nrífinmč!í íák]adv .15 7 025 r0 845

x Pievod Í]nančnÍch !inosů :t6

PievÓd nnanč|ich nákladů
l nď!n \]\ edel hospuJJeni .." )..itt ,' -5 233 -0 150

a. l}aň 7 l)říjmů za běŽlou či.nosr . rat3 640 l4lL)
i)t

2.

i0
5t ó.l0

\ \ícLlul huspodJre l z. baŽnou !i||o\t 52 '.':1€,325 '
x l 5l 30 000

5l )7 r)17

S. Daň z příjmů zminrořádíé činnoýi 0 , "l' {)

s.L
2

56
57

\4imořádný výsledek hospodaicni 58 01 ..,-1!)t.1

I Přcvod ÍJodílu na \iS1'bospodařen í spo1ečnikůrn 59

\ \sLedeL hosDUJren, /J !cemLob.lubr 60 -16 325 .r. ,i4 93'
VýSlcdck hospodařeni přcd Zdaněnim 6l :|a óJ 49Ď

označenÍ a nre2iSoučt!:

, RozdÍlová poloŽka s ekonomickim !ýznamcnr
+ oaačeníjedtotli!_ch sLUpňů celkového hospodářSkčho ýýsledku a danč z přijInů

' H' cr' oii \r n 'lťJel / h. 
^J 

-:nro.li
C]elkový hospodářskÝ ýýsledek za účcnri obdobi
Výs1edck hospodaření před zdaněninr

t0 t0 20 t2
I'0dpisový zaz an] iiaiutJmiho Orgí.u účctni jedno1ky

n'h....n''\i/!nm\ _l]U!l' l '''' lj'J'''ú'/.
na . ibJ' \nr' a /
n- lddi. a\ \ elchi.J.l. PnD.

l'Iilnilbnnaúčúnijťdnolky Pi.dmětpod iki.i

\:íIoba ťbušnin

ofuba odFověLlnil/a účctnlct\i osoba .dPoýédnii 
'a 'ió 'í

(jmi|o a Írodtis) ZáÝ&hr (jmúno Jpodpis)

!n) R 
'h_lL 

Ma el J.nd \d\Í-i':l^\i

Í.] : ! L !_- lrLi'
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Mimotádná ličetní Závěrka k ]l. červenci20]2

Popis společnosti

t]xDlosLa a. s' (dál€ i€n..spolecnosť') ie prá\'nická osoba' akciová spo1ečnost k€rá Yznikla dne 21' 7' 1998 a

sld]l Ý Pardubi((h _ semtlnc' Cesta rcpublika. tČo 2529l58]. společnost začaLa svoji hospoilářskou činnost

v plném rozsahu po nepeněŽitém vk ladu části podnikú j ediným akcionáfum, společností Aliachcň a s k 3 ] - 5 '

2d02 vc ýýši aad mil Kč a následnýn na\'ýšenim zákiadního kapitáLu o 716 mil' Kč' které by1o splaccno

zápočtem se záva7keln z titulu vloŽených úvěru včetně piislušenství.

}llavním Předmětem iejí činnoýi .je \"ývoj, výroba, úpravy, přeprava, nakup) pÍodej' půjčoÝíní' uschovávánj á

nehodno;ováni zb;ani a ýřďiva do zbÍani pod]éhajíci registíaci podle Zakona a voj€nských zbranj a

vojenského střeliva a další činnosti tyto aktivity podporujÍci' Jako výŤobce ýýbuš'in patři Exp]osia mezi

strategické společnosti \"ýznamné pro bezpcčnost státL

česká konsolidační agentura by]a od roku 2004 do 3l.]2-2007 majitelem l00% akcií Společnosti' které získa]a

na zák]adč vládní€h ňnesenÍ č' 54 a č. 193 v souvis]osti se vznikem společnosti vyč]eněním 7 ALIACHEM a's

v roce 2002' Česká konsolidač'í agentura zanik]a dLe ust. s 20 zákona č. 2391200] sb. dnem j1'prosincc 200]

b€z]ikvidace.Jejímprá\.nimnástupcemsesta]státzastoupenýMinisterstvemfrnancí'nak1e.ýpřešlapÍáv.!
áva,ky České k;ns;Idačni agenrury ke dni jejfuo zániku' Počínaje 1'1'2008 je iedy jediným akcionářem stái

zastodený MinistcÍstvem fin;cí a má tak nadále plnou kontrolu nad akciemi společnosli ve smyslu původn]

deklarace o.jejím vzniku'

Tato mimořád!áúčclní závěrka.jc sestavenaz důvodu přemčny společnosti (fuze slouč€njm s roáodným dnem

l.8.20r2)

Hospodaření společnostije ve sŤonání s€ stcjným obdobín Íoku 20] 1 lepši o 35,5 IIli1' Kč, cožje dáno h]a\Tě

narůstcm tržeÚ za v]astnÍ r"1robkf a zboŽí' Vedle rustu tržeb došlo téŽ k me7iročními sníŽ€n1 režijnich nák]adů

společnosti' Hospo{tářslý výslcdek čáýi Íoku 20]2 je také nad úro!Ťí planu o ],9 mil' Kč'

Dne 28. 2. 2012 roznodljediný akcjonář o poskjtunutí finančních prostřed]'ů formou víc€letého l]věfu od

spo]ečnosti PRISKo a.s- vlasiněné takéŽ M F ČR'Týo pŤoíŤedky by]y pouŽity pÍo oddluŽení společnoýi

dxplosia a's. z poh1edu závazlu po 1hitě splat]rosLi \,]rči hlavnímu dodav3teli s)Ťthcsja a's' UvěÍbyl poskytnut

za ob\Tklých řžnich podminek'

PokÍačuj í j ednání v oblasli výalamných obcho{tních zakuck a nových obchodnich kontráktů' kdy někeré jiŽ

by]y uskutečněny.

V průběhu čcÍvna a čeÍvence doš]o k personá]ním změnám v dozoÍčí radě, představenst!'u i napo7ici financnlil'

Ťeáiiele' K 19'7.201 byl Z dozorčí rady odvo]án lng' J. ChÍoustovský' lng' J' ll€jda, tng- P_ svarý. CSc'' a J'

Mayer' K 2o.]'20l2 bil do dozorčí rady 
^o]cn 

JÚDr. M. Švorc a ruDr' P' Matouška' Z dozorčí rady odsioupii

srpnu 2012 na vlastní Žádost K. Ševčík'
Z;ředýavenslva byl odvolan Ing. D' Jung a činnost ukonči] Ing''l Prokop, k1eÍému skončil mandáÍ v dubnu

2012' Do představenstva byl zvolen k 20-7. tng' L' Antoš a lng' L' Velehřads]'í PhD'

Ň"ú. d"a't-*"*. plk bylo rozhodnuto o dalšíclr organizačních změnách a aněnách vc slÍuktuřc s]..upin'

lxpíosiá, ttera na uy'istii ve fLi dceřinné společnosti lospol a's' do nat€řské spol€čnosti Explň(i^ ' c

osoby podí1ejjcí se k datu závěrky 3l'7.2012 deseli, dvaceti a vice proccnry na ákladním kapitalu]

Stat zasloupený Minislerstvem linancí l00%
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Společnost nemá uzalŤenou ovládaci smlouv! o Iozděl€ní zisku s akcioDáŤi.

Členové stafutámích a dozorčÍch org]ánů k 31. červenci 2012:

Přofucda: Irg' Libor AntoŠ

Místopředsoda tng' Ladislav velehmdskí Ph D

Člen: Ing' Jceť Tichý' csc'

společnost má nás]edující organizační strukluru: úsek g€nenílnfuo Ťedit€l€, finančniho ř€dit€l€, výrobniho
lediÍele' iediIele spráý} á iedilele V j *uJruébo ustalrr průrnyslové chemie ( VUPCH ).

.
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l.

Přiloženámimořádnáúč€tnizávěrkazdůvodufucby1apŤipravcnapodlezákonaoúčernjctvjapodlepostupů
účtování pro podnikateie ve Zněni platném pro rok 

'0] '

PcÍspekivaspolečnosriExplosiaa's'spočívánejenvdobÍémjnénuavnávamoslinatradicc\.ýrobystŤe]ivina
vytLisnin od rotu 192l' aje i v technickém a technologickém zázemí firny, oÍga'izačnjm spojeni \"ýTobních

kapach s r"ýzkumem a vývojcm no\"ých !ýrobku. Základní koky' vedoucí k dalšímu rozvoji ljÍmy a využití

výotniho potenciaru.jsou Spatřovány v realjzaci no\.ých pTojektrj a v resťul1uralizačních opatŤeních vedoucích

k niŽší nákladové náročnosti vÍoby.

a) Dopad změn zákona o účernictví

V roce 20 1 2 spol€čnost účiovala podlc \YhláŠky č- 5 00/2002 Sb' e zněni pozděj šich přcdpisů'

b) srovnatelnost údajů

V účetní 7ávčíc€ j e \Ykazováno předchozí obdobi roku 201 1 a v pří]oze účetni ávěr$ j sou vykrzovan a

předchozl obdobi 20]0 a 20l t'

ZPŮsoBY oCEŇoVÁNí AoDEP!EayÁNI

Způsoby oceňování, které spolcčnost použiva]a při sestavení nimořádné účctni závěrky k3t'7'20l2'.jsou
následující:

a) Dlouhodobý n€hmotný najctek

Dlouhodobý nehmoiný majetek se oceňuje v pořizovacich cenách' kte'é obsahují cenu pořjzení a nák]adyF

pořízením souvisejíci. Za {:t]otÍlodobý n€Ixnotný najetek jc povaŽován' majďek od iodnory 5' lis' KČ

bl""r,"a"tl' ."llni,'"l, .ajetek je odepisován do !ákladů na zák]adě předpok1ádané doby Životnosti přjslušného

b) Dloubodobý hmotný majet€k

Dlouhodobý lrnrohý maj€tek se ocenuje v poŤizovacích cenách, kt€ré zahrnuji ccnu poři7ení, naklady

J'ltravu. clo o r]ar<j nÁlaJ) c pon,,enlm ŠoJvi'eih i

Náklady na technické áodnoccní dlouhodobého hmohého majetku z\Yšují jeho pořizovaci cenu' BčŽné opTavy

a ú&Žba se účtuji do nakladů'

Za dloubodobý hmoiný majetck je povaŽován majeiek jiŽ od hodnoty 5 tis- Kč Úedná se o dŤobný dlouhodobý

majetek s dobou pouŽitelnoýi delší neŽjcden rok)'
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odpíso!ání

o*dpisy jsou v}"očteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby Životnosti př'slušného maje*u'
Předpokládaná Životnost je Stanovena takto:

- P' !ť' kl '.o J 'jno''rJJ '|. ' 
!i1oh] n''lš e. ] h

t5 t0

2-2t

stqe. přislrcje a 7aiizeni

Jiný dlouhodobý hnolný n.řtek

c) Finanční naj€tek

Ktátkodobý finanční majetekje rvořen penězi ! lrotovostj 3 na bonkovnlch ulLeÚh, dlouhodobý linančni majetek\oř a(.ie 'polť;no' i fo.Do b .'. .Dolecno.i l.lro.'nem l\plo. \ť' "' '' d obďodnl oo,l' ,. 'pr..no. iE\plosia SK s.r.o

d) Zásoby

ť^*:r:t :ll9l isoU,ocenen) 
'\kutcČn) 

mr' pořizovacímj cenami s pouŽitim váženého a.itmclického průněnr.|'onzo!Jcl{ena 7ásob zrhrnL'jc náklad) na]ejich pořizcnÍ včctně nákladů s pořízenin souvisejícich (nái]ady napřepravu' clo' provize, atd')'

Zásoby vlasťní ýýroby se oceňuji:

_ ncdokončená chemická výroba hodnoLou spotřcbovančho nlalc.iáIu a pokÍovaru

_ ncdokončená zak'ková ýý.oba a úkoly technické]ro řozvojc skutečnými vlashíni nák]ady' Vlastní
nákIady Zahmují přímé maleriálové a ostatni přjmé náklady' přjmé mzdi a vý.t"r *"' p"ai. pr"""'.
saz by najednu odpracovanou bodinu

_ polotoÝary Vtaslní výroby a hotové Úrobky se oceňu.jí na bázi v]astnich nákladů \.ýroby (tj' přímé
nateriálové a oýatní přímé náklady včetnč spotřebovaných po]otovarů a výlobní reŽie l*.p.J*i 

"odbýové.eŽíe)'

ocenění nepotřebných ancpouŽiielných zásob se sniŽuje prostřednictvim účtu opravných položck.
K dalu'scstavenj účehli záVěrkyje pořizovací cena hot;\"ých VýTobků upravena na práqni cen" iponaje nižš0 pomocí opravných poloŽck. Výše opravnýct' poioz"tj" 

"" 
nnántni"r' výkLccrr uveacna ve

'lo.tocl (orexcc

€) Pohledávky

Poh]cďivb se oceňuji jmenovilou hodnotou' occŤěni pochybných poh]cdávek se sniŽuje pomoci opra\tých
poloŽek, účtovaných na Wub na.kladů' najejich reali?ačni hodnonr'
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D vlastní kapitál

Základní kapitál spo]cčnosti se vykuuie ve
přesáhující základní kapirál se vykdzují.jako
svého uváŽcní na základč stanov'

Pod]e obcbodního zakoniku spo]ečnost vytváří r€zervnÍ fond Zc zjsku nebo Zpříplatků spo]ečníků nad hodnotu

vk]adů'

Akciová Spolcčnost je povinna vytvořit rezenní fbnd v roce, kdy poprvé dosáhnc zisku, ve výši 20% čistého

zisku. ne však více neŽ ]0% základnjho kapitálu. v dalšich letcch \54váři rezcrvní fond ve výši 5% z čistóho

zisku až do výše 20% zák]adniho kapitálu- Takto qtvořené ?droje se mohou použíi.jen k úhradč ztráty'

g) Přiiaté úvěry

nákladů a aktivuje příslušnou
sc ÍnoŽnost nákupu' Splá1ky

rýši ,apsaíó v obchodnjm Íejsřftu krajskčho soudu' Vk]ady
emisni aŽio' oýahj kapitálové fondy spolcčnost \ýváři pod1e

Krátkodobé a {:t]ouhodobé úvěÍ-v jsou zaúčtovány v jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se povďujÚ

dloúodobých úvčÍu' }Íerá je splatná dojednoho Toku od data účetni 7ávčrky.

h) Finánční leasing

Spo]ečnost účluje o najatém najetku tak, Žc Zahmuje leasingové sp]átky do

hodnotu najatého majetku v době' kdy snlouva o nájmu končí a up1atňuje

náiemného htazenó předem se čdsově rozlišuji'

i) Devizové operace

Majetek a závaky pořizené v cizí měně se ocenujj ý cesk] ch korunach' v kurzu lrLdmem ke dnijejich vzniku a

lJl'-'.)o 2h!l} ocenén) Tldhyn klr/em k loínu'odaru!}l"lJler)mCe'kou ]dlodníbanlou

V Íoce 20]2 neby]y uzavŤeny žádné devizové obchody (ForÝard) z důvodu zajištční kurzu'

j) Účtování nákladů a výnosů

výlosy a náklady sc účtujÍ časovč roz]išené, tj' do období' s nímŽ věcně i časově souvisejj'

k1erájsouke dni seslavenj účetrri závěrky známa.

o ,isku lYpli./ajíclm z dlouhodobých obchodnich smluv se

o zisku zhlavní činnosti se účtuje v okamžiku realizace vyskladněni dodávky odběratcli' o \"ýnosech z dalŠich

činností se účtuje v okamŽiku dokončení zak'B nebo úkoluna úseku \"ýznumu.

k) Daň z příjmů

Náklad na daň z Příimů se počitá-Za ponoci platné daňové sazby Z účetního Zisku zvýŠeného nebo sníženého o

twale nebo dočainč daňovi leunate]né náklady a nezdaňované ýýnosy (např. tvorba a Zúčiování oslatnich

rezerv a oprawých po]oŽek' nák]ady nareprezcnmci' rozdílmezj účeinÍmi a daňoÚmi odpisy ard')

odložcnádaňovápovinnoýodn'ídaňovýdopadpřechodnýchrozdi]ůIneziziiýatkovýmicenaniaktivapasiv7
h'<J: \d uLernicrt d {Jno\eii zalladd dane / pir'mu.

Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na kýí všech rizik, ztrát a zlehodnoceřt ii---t

úč1uje aŽ v okamŽiku dokonč€nÍ a vylátÍurování
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l) Dotac€/lnvestičnípobídky

Dotace ze slitniho'rozpočtu na podporu řcšcní přojektů výzkumu a't'ývoje k 31'7. 2012 poskybruté na základě
roáodnutí MPo cR a Mo CR

č' rozhodnutí, sm]ouYy

FR-TII/l2j' dod' č' l/2012
FR-T{l/t34' dod. č' l/20l2
FR_TIl/l42, dod' č' l/20l2
|R-TIl/l3], dod. č' l/20]2
FR-'IÍl/l27, dod. č' l/20l2
FR_'lÍ]/l36, dod. č' U2012
fR'Ill/l30, dod' č' l/20l2
r_R_Tll/]68-1002 (l7l7l2009/vÚ?ClD, dod. č' l/2ol2
FR TI2/424
FR Tt4/370
FR TI4/290
FR,TI4l288

2012T402010145

Dotace z EU

DIEPE č' AG079/SP/10/02(WUÚ Radvfiice)
RAPTOR No2l8259(FlC l' Germany)
ÍMA (EDA Mo ČR) N'B 02l9-cEM2'ERc
FPNEM (EDA Mo ČR)N"'B 0585 cEM2 Gc

č' pro'ektu

FR-lI/125
FR-Tlt/134
FR-Tll/142
FR 1 /r31
FR Tlt/127
FR-T /136
FR-T /130
FR.TI1/368
FP.-'r12/124
FR.TI4l370
FR-TI4/290
FR-Tt4/288

r*
I
I
I
I
I
t-'

Dotac€ z ýdajů státního rozpočtu na podpořu tcšcní progranového projektu v roce 2012 poslqÁnuté na ák]adč
.ín|oJ!f . Če'kou ÍepublikoU lechno otsi.l,'U a_genturou aR

T402010445

JLS/2009,'tSEC/^G/O79
No2t8259
NOR,O2] 9,GI]M2-F.RG
N"B-0585-GEM2-CC

společnost účtovala o přijatých dotacich na úh.adunákjadů. Týo dotace byly áčtovány do výTosů společnoýi.

I
I
I
I
I
I
I
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3. DLoUHoDoBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

PoŘIZovAcÍ cENA
Pnr; er| x' nš:ni
zi.rarcl /i r"trl

ocenitelná pIáva 67153 ó7l5]

0--0

891 rJ9r

2138 45 - 2t83

ó5 59 - 121 t*

0-
Celkemll7Do12 ?0247 104 - 12.1 10227

70 393 3.16 , 192 7A UJ

62 21',1 8 146 70 i93

OPRAVKY
/o.ale' 

^ ' ll 'oc. . Ko1ťcnJ opj.lne
r)! ' l ''.;.. óJale( noln/A lnd 

' '"zÍizoýaciÝÝdae 0 0

\cl. ro n{ ,i. \Jr)
význunu aťYoÉ 750 4] _ _ '7ql 0 99 

:
sollwďE 1336 ]0_j ' ] 939 0 +," rf,
ocenitelnápráYa ]3,141 3 79l 12232 0 )4arr

t ehn 'Ú) .J elel

rcl.n,., n:.rl 0 -

000

000
Celkem3l7Dol2 41077 :1935 - 4s012

3l5]2- 7 i45

Celkem2olo 21t34 6198 13 532 0 16 L6l
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b) Dlouhodobý hnotný májctek(v tis. Kč)

PoŘIZovAcÍ cENA

StaYby 692957

zÁlbení 91 546

DopnYní prcsfedky 33 265

hventái

565

0

2 326

0

690 631

87 ó82

31265

2

0

232 389

I

21U

119

2t2389

l-

hmohý najetek a 415

l0525tl I 623 l04ó8l]270

7 537 4 ó12

68214 47:lll
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ló3 jn7 9 898

72 84t L 581

18 813 7rJ5

2-

0-

0

0

5Ú 1j8

tl221

9589

2t2389

I

28

80

t1l47rl

l.,l i08

19628

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 72r rE

9

2i52t9 r08 179 )A)

společnos1ná Část hmotného majetku zatíŽen zástawÍm práven za účelem zajištění sÚch úvěrových ?ávÚků
viz bod ]3 pří]ohy'

j

Dlouhodobý nnanční naj€tek 

=

D louhodobý finanční maj c1ck spolcčnosli j e předs|at'ován 100% podi]em na zák1adnim kapitálu spo]ee no\t i E=
FoSPoL a.s. Jedná sc o 300 ks akcil spo]ečnosti FoSPoL a- s' PaÍdubice v nominálni hodnotě l0 00u. K(Zť' Ě
jednu akcii a 27 ks akcií v nominálni ]rodnolč ].000'000,- Kč zajcdnu akcii' :

:
Dále spolcčnost má ]00% podí] ve spo]ečnosti lstrochem Explosives a's'' Dlouhodobý finanční majetek podjl 

=ve společnosii ]strochcm Lxp]osives a' s' Bratjslava, j e předslavován ] akcii v nolninální hodnotě ] '000.000,- :sl a I a.c.r \ ronrn"lnr nodrore 05.500.000,- Sk.

V rámci mimořádné účctní závč'Íky k 31'7.2012 doŠ]o k výpočtu occňovacic]r rozdílů mezi pořizovaci hodnotou
a hodnotou vlastního kapilá]u dceřinýclr spo1ečnos1i

Pořizovacj cenapodilu ve společnosti l'osPoL a.s. byla přeceněna metodou ckviva]cncc na hodnoťu ]0'824 iis'
Kč.

Pořizovací ccna podi]u ve společnosti Isirochem Exp]osives a's. by]a přeceněna m€todou ekvivalence na
hodnotu 5.157 th.

společnost má ]00% podil!c spo]cčnosli Exp]osia SK s. Í' o', ocenčné metodou ekvivalenc€ nahodnotu 66 tis-

Kč'

t0
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oÓŘlnt zúsDlel llolha /uťluýáni Zůsl!Lk lvolba zúčto!áni Zůýatek

",]l.ln 
r k nnÍJ\né opravné k .pravíó opruvné k

' , ]l 12 2í)l() polužll poloŽky ]l:!2:1]]] pb4L položky 3l 12 2o1l
.iIoUhoonbcňL
majctle0ol]l]()l)o

6921 0 1342 99 8005

I
I
T

I

T

L
I

I

I

I

4. ZÁsoBY

oc€nění nepotřebných a nepoužilclných zásob se SniŽuje na prodejní cenu prostřednictviÍn účtu oprainých
poloŽek' ke.ý se v přiloŽené rozvaze vykazuj€ ve sloupci kor€kce.

5. PoHLEDÁ\,XY

Pohledávky po lhůtě splatnosti vice neŽ l80 dní k 3 ] ' ?' 2012 činily ] -857 tis. Kč'

Neuhrazené pohl€dávky splatné do konce rok 1994 k 31. 7' 2012 činilv o tis' Kč'

6. oPRAvNÉ PoLoŽKY

opravné položky vyjadřují př€chodné sniŽeni hodnoty aktiV (uvedených v odstavci 3.4. a 5)'

Změny na účtech opravných poloŽek (vtis. Kč):

záton.ó 300

ostatní 6'1 a 3 t26 531 2604 r r09

93,1

I

l"
I

I
KB Grantové účty CZK - ] 9_8225 l 1 0207/0 ] 00

I

Zákonné opra\.né položky sc tvoří v souladu se zákoncm o rezervách' ostatlípodle přsluŠných
Witopodnikoyých směmic os 2lll.

7. FINANČNÍ MAJBTtrK

K j ]. 7.20l2 měla společnost následujici zustatry účtů s omezeným disponovánJm (v tis. Kč):

19-8225120231 /0100

19 8228380237/0100

19-8228400217 t0100

I9-8228390267 /0100

19-82283'10207 /Otql

19,822836028',7 /0140

'78 9222420241/0100

18-922238025',/ t0100

1.611

915

1

1.050

1

0

3.t42

1.610

0

l1
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'78-922243027',1/Ot00 1.910

78 9222390287/0100 I

'78-922240029',7/0100 l

35-4968170237/0100 L175

35-4968r 80267/0100 r01

35-49ó8190297/0100 0

35 904324029110t00 0

35- 952136025',7/O100 1

8. oSTATNÍAXTIVA l

Náklady příštích období zahmuji náklady na poiištěni a komplexni náklady příŠtícb obdobÍ zahmují náklady na
tec]mickrý rozvoj' kteřé jsou účtovány do nák]adů v období' do kteťého včcně pňslušÍ' V dohadných účtech
aktivnich je evidována pohl€dávka z projekfu končicÍho k3l't2.2011 dotacc Es}'. UZlání této dohad'č
pohledávlry vzeš]o z výsledku kontroly a splnění podrninek pro čerpání zdrojů EsF ze strany poslq,tovatele.

9. vLAsTNi KAPÍTÁL

Základní kapit spol€čnosti sc skládá zl'165 akcií v listinné podobě na jméno ve.jnenovité hodnotě
1.000.000, . Kapítálové fondy se skládaji z emisního ážia ve výši 483 tis' Kč.

V roce 2012 k 31'7- nedošlo ke zvýšeni Zákonného ÍezeNního fondu'

v roce 2012 k 3l.7' nedoš]o k Žádným zmčnán naúčtech základnůo kapitálu:

7l a.r ll,LLck
t'l 'olo ^rt t2 ll rl?/o)

Počclákcií 1 165

kapitál ] 165 000

kapitálu 0

Emisni ážio 4ll3

Íc7cŘní firnd 14'11

I165

I 165 000

483

3172

I '.55 il
l ló5 000

0

\ 3 4',12

Na základě roáodnutí jediného akcionáŤe byl postupně v letech, 2a10 a 2011 rozdělen 
'sk, 

resp' ubraz€na
Z1Ťáta způsobem uv€deným vnásiedující labu]ce ( V tis' Kč):
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I zústalck účfu NeubrMená Žrá1a ninulých let k 3l 7.20I2

Plďod na úÚel NeuhrÚéná žlát'

Explosía a.s.

Mimořádná účetní ávěrka k 3l červenci20]2

zústalck účlu Neuhlená 
'rfua 

ninulých I€t k 3l l2 20lo

zúíatek !člu Nerozdčlený zisk úinulých let k ] I l2' 20lo

782

(l]3 906)

5 8,15

Přclod .a úč.! Neúrýlná ztráta

Zúsralek účfu NeuhlŽcíá ztráta ňinulých iot k 3l l2.20ll

iclt3l 12 201i

5491

(r 88 816)

5 845

Pievod na účet Neúreená ŤrÁ1a minulÝch ]el (79 092)

(267 90n)

zúíatekúdfuNero7dělený2istminulýchletk3l'7.2o]2 
0

IO. REZERVY

změny na účtech rezerv (vtis. Kč):
t

t'."

I

3l 12 20tn 31.12 20u
o

0

2.761

spolecnon l l l'7 20l2\}Ť!ori!re,,enUndpenále! hodnote ool lis. Ka z LifulU poruŠenlro,Toclo\ť ká'nc upo5l}.hule dolace' Spoleanocl Ftplo'id a' s' 5e proli rolhodnu.í l'l od\ň]a]a o;t.'tl)Ll1rvoirrarzenara
regÍc(ll nrníld) ,,amě'ťn3ncĚT /a pmcouri úLJa/) a chorob} / po!oldní !e !yci ]'800 lic. Kc'

ll



Explosia a.s.

Mimnřádná úč.lňi 7ávěrka k']l čewenci20l2

ll. DLoUHoDoBÉ ZÁVÁZKY

Společnost má d1ouhodobý záva7ek v hodnotě 490 tis' Kč splatnó V]ednu a květnu roku 2016 ztitulu
zádť)a'ého'

12. KRÁTKoDoBÉ ZÁVAZKY

K 3 ] - 7. 2012 má společnost kátkodobé závjzky po lhůtě splatnosli ve !"ýši 1 8 '026 tis'

K 3] '7.2012 kátkodobé závazky po sp]atnosti ljcjak ] 80 dnůje 0 Kč.

13. BANKo\-rNÍ ÚVĚRY A VÝPoMOCI

-
\poleČno\l aeTala k l 7 20l2 rácledu'|ci bJnlo\niu\ery:

Společnost má uzavřenu sm]ouýu s ČsoB Factoring na tinanční výpomoc na 7ákladě posrupo!áni pohledávek'
Jedná se o vybrané a schválené odbčÍatele do factorjngové společnosti' Ma"\imáLui limit čerpáníjc nastaven do
hodnory 40'000 tis' Kč. Dle smlouvy sc .jcdná o rcgÍcsní a bcj'egÍesní factoring' UčetDi jednotka o vŠcch
předaných pohledávkách na faktoringovou spo]ečnost účtova]a prosťednictvím výSledkovýc]r íčiů (546 a 646)
ceLkový objem těch1o nákladů a \"ýnosů je ve \"ýši 141'838 tis' Kč' Za účetni období l.]' 2012 31''7.2011
nedošlo k Žádnému navnácení pohledávky' která by]a postoupena na faldorjngoYou společnost.

ÚVěr u Unicr€dit Lcasing na Íinancováni nákupu nabíjecfto vozu ve výši 8.963 tis. Kč' Zůýatek úvěru
k 3 l '7'20 12 činí 4.497 tis' Kč. Uvěr i e zaj iš!ěn smlouvou o zaj ištění závaz ku pŤevodem p.áva-

Spo1ečnost má od společnoýi ]MoB a-s' půjčkLl ve výši 10'000 tis. Kč' zustatek půjčky k 3l '7'2012 čini 8'750
Kč' Půjčka má konečnou splatnost k 3 l ' 12 '20 13 ' Půjčka j€ zaj ištěna zástavnírn právem k nenovitostem '

Závazekje vyk'án v rozvazc v ř. B']]1'2 Závazky ovLádajici a řídící osoba, neboť společnosti Explosia a.s. a

lMoB a's' majj stejného akcionáře' k€rÍn je Ministerctvo financí České republiiry'

společnost obdřžc]a úvěr od spo]ečnosti PRÍsKo a' s. vc výši 97.]57 tis' Kč narefinancováni závazk]vůči
sóolečnosti synthesia a.s.' Splatnost této půjčkyje ] ] l2 20ló' UverJe uýeden.j-ak! zá!azek ovládajícÍ a ňdí+Ť
o.oba rchoťPRlSKoJs'majedinť\Úd.con.ncaloieMinl..ers$ofina1(lleskereoubli(}'

Z titulu obchodního lajemství nezveřejňujeme úrokové sa?ny'

14. osTATNÍ PAsIvA

Dohadné účty pasivnj zahmují předevšín dohadné poloŽky na práce, s]Užby' keré jsou účtovány do nákladů za
obdobÍ leden a červcncc 20]2' Dále Se jedná o nevyfakturoýané dodávky zásob, nejvčtší po]ožkou je

neq Ia,hJro\ !na doJJ\ ka od 'polecno'r 
.)nLhe.iJa.s.

t4
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I5- T)AN Z PRT.IMII

I

I
I

20ll
v lis' Kč

24t2k31.1

I

I

t=
I

Zisk (7tnáta) přcd 7nečrlm

+ Ďeodečit Úelné nlák]ady

Danová ztráta z mjnulých obdobi

(5r 135)

(25 733)

9410

(61458)

t6l9l0

0

229 368

(83497)

(19103)

24 t01

(78 691)

219 368

0

308 0ól

(15 684)

o068t
10428

05 94r )

308 0ól

0

324 AA1

19%

I

I

l_

I

Podle zákona o dani z pŤijmů muŽe společnost př€vést danové ztráty vziklé v roce 2007' 2008' 2009,20]0 a
201l do příštích pěli ]c1' Společ.ost \rypočetla odloŽenou daň na zák1adě přechodných rozdÍlů nezi
zustatko\'ými cenami aktiv a pasjv z hlediska íčetnictvi a stanovení ákladu daně z přÍmu s přihlédnutím

l*-

I

I

I

I

I
I
I

l5
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Společnost vyčíslila od]oŽenou daň nás]edovně:

2010 201I 2012k3t t.
Po]oŽky odložené z'ákl^d Dďová odlož_fuý ()dloŽcn4 odloŽený odložená odlož.Dý

JďnB ,]ÍÚ\ d oano\J

- ' ' '-'- pohledávka ávaek pobledáYka 7áv&ok pohIedávka ávmk

dlouhod majelku €4l007) 19% (61 1x4) (64 791)(63 549)

I109 t9%

8005 19%

2761 t9%

l3 594

l52l

0

z25ó 64',191

(60 456) (6189t (6253t

společnost zaúčtovala odloŽ€ný danový závazek ve prospěcb účtu ve výši 64] .is' Kč, čímž došlo k€ zyýšení
/ljjlalku nr uclJ ltdloŽenj d o\) látazek na hodnulu Ó2'515 .i'' KČ'

l6
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I6. LEASINC

spolcčnost n€má najatý dlouhodobý maje1ek' o keróm se neúčruje na rozvahových účtech (viz odsLavec 2h)'

L

|-. M {JLT FK {ZÁ\A/KY\tv\h4ZA\ÉVRoZvAZL

Společnost neeviduje Žádné závazky a soudní spory vedené v podrozvahovč evidenci.

Společnost má v podrozvaho!é evidenci vcdeny účelovó zásoby mobi]izačnich rezerv a stavby nobilizační
Íc7e|ýy v hodnotě 4'5l3 tis' Kč' Evidencc Lěchto mobilizačnich rezerv je na zák]adč smlouvy o ochraňování č'
3I7t/535190.

staré ekologické zátěŽe se vyskýujj v areá]u spo]ečnosti pouze lokálně v podobě kontaminovaných půd a
podzemnich vod_ nikoliv Íczabezpečených skládek nebczpečného odpa{tu' Poskýnutí finančnÍch prostřc{iků na
Úhradu iejich sa8aceje součásti usnesení vlády z června roku 2002 ' Nazákladě dohody s |.NM ČRbu.l€ LaŽda
loka]ita řešcna samostatnč a postup podléhá sepa íatn m u j ed nan l zú(a\]Ť É n) ch su b iekiů nů \oblcích v cclém
b)!a]énalťa]U 'polecnÚ iAliJcnen'lli l)aj orede\(lmi)nlhe.a..:rrpo'i":'.1'a \..1inl' e^.t.m l]nJrci
CRjako ná\runcem FNM cR

l8. vÝNosY

Rozpis Únosů spolefuosti z bčžné čtrrrosti (v tis. Kč):

2010
Domáci za]Ífunú]í

t-'1t7012

TIŽby za Yla{n j v,ÍÍobkr a
199 s6s 2.r8 16t

9465 l| 5ó]

l0? I llll t?5 5t7

ó 800 14575

229l6l

2510

261A92

I il t88 190 152

PřeváŽná část výnosů společlosti za období ]cdcn aŽ červenec 2012 je souslřcdčna na provoznich výnosech -
trŽby hlavních 7ákazníků v tÍhavinářském a slřclivjnářském odvětvi'

Ve výnosech dáIe'společnos't evidujé vrocc 20]2 dotace na výzkunlné projekLy a úkoly přijalč ze státního
rozpočlu od MPo ČR a Mo ČR ve výši 6'758 tis' Kč.

17
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Explosia a.s-

l9. osoBNÍ NÁICADY

Rozpis osobních nákladů (v tis' Kč)|

20t0 2AlL k31',]2012
Mďaeemený

aelkem Rrd.l
pŘcovn|c' pÍMvnici

129 869

l3ó5

44 aA1

6942 t25lt52

6

5 916

0

2 011

0

428

ó89L8

144

24 3t1

6

3 46s

o

t 212

0 t 320

2535

0 6 881

at

t8t 802 9 437 '192',1 98 192

'i

18
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20. INFORMACE o sPŘiZNĚNÝCH osot]ÁCH

současným a býalým čl€nům Statutámích' dozorčich a výkonných orgánů nebyly v roce 20]2' 20] ]. ani v rocc
2010 posk}tnuty půjčky a Zínú}' Posb.truté výhody spočíva.jj v možŤosti pouŽívání s]užebnjiro vozidla
k 'oJkron)m úiť]ům.

Členové statutámích' dozorčich orgánů a !"ýkonných orgánů nevlastni Žádné akcie společnosti'

Přehled SpříZnčných společností dceřiné společnosti

Název společnosti sídlo spo]ečnosti s1upeň závislostj

: Fospol a' s' Češkova 1758 rozhodujicí vliv
5]0 02 PaÍdubice

Istrochem Explosives a' s. Nobelova 34 Íozhoduiící vliv

836 05 Bťatislava

|xplosÍa sK s' r. o' Dostojevského rad 5 ro,nodujjci vliv
8l I 09 Bratislava

Dceřinná spo lečnos1 spol€čnosti

Fospot a. s.

Fospol sK spol' s r' o' Brestovská ]2] roáo{tujÍcí v]iv

0ó6 0] Humenné

Explosia a. s.prodává společnosti Fospol a' s. hotové výrobky, zároveň od ní kupuje s]uŽby.

Explosia a' s- prodavá společnosti Ishochem Explosives a. s' hotové výobky a pronajiná skla{t sklené' zárov€ň
kupujeme s]Užbu zajištění provozu skladu Sklenó a nákup obchodního zboží' ' '
Exp]osia a' s' zatím neusku.ečnila žádný prodej' nákup v€ vzta}u k€ spo]ečnosti Explosia sK s. r' o-

Explosia a. s. neuskutečnila se společnosti Fospol SK spol' s r. o- ádný obchodní případ v Íámci obdobi leden
čcÚenec 20]2-

Všechny obchodní případy k spřizněnýrn osobám bylyrealizovány na základě smluv a objednávek za cenu
ob}yklou- Týo tÍansakce byly Úavřeny za běŽných lTŽních podnínek'

2l. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝvoJ

ce]kové výdaie na ýýZkum a vývoj thily v ťoce 2a12: ]2'9,12 tis' Kč z toho z veř€jných zdrojů b}1o
financováno: 6'758 tjs' Kč z vlastnich zdrojů Explosia a's. bylo financováno 6'2]j tis. Kč

l9
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22' oDMĚNA AUDIToRoVr

Účetni je{tnotka m á za obd obi 1 'l.2012 3|.1'2ol2 zaúčtolanou v nákladech odměnu auditořovi v hodnotě 50

tjs' Kč;a audit plojelcu' 99,5 tis' Kč zaúčetní audit a 36lis. Kč 7a konso]idovanou závěrku včetně

poslq,huLého poradenství.

2J. \ ÝZ\A\4NI PoLozK} Zl\Ki A Z tfuíT

Mezi 9ýznamnó poloŽky nákladů a ýýnosů !á]cŽí postupováni pohledávek facioringové společnoqÍi vi7 bod ]]'

Á!
21.

I'o datu nimořádné účetní záYěÍky k 3l'7.20l2 nenastaly Žádné \.ýmamné události'

Tatozávěrkabylasestavena.jakokonečnáúčeújzávěrkakednipředclrázejícímurozhodnýdenfuesioučcním.
t"'l'ívi*"";"" * a"" i's'2012' Zá'čÍkaje seýavena a j€ p]atná pouz€ za předpokladq že následně 

'tojde
i '":pňl 

pru-cny rti'" 
"loučcni,) 

do obchod;ího Tcjstříku s toáodnýJn dnem l ' 8'20 12' V přÍpadě, Že by tyto

předpoklady nebudou sp]něny,lato Účehrj závěrka bude neplatná'

Piťhled o pcné lch toL kh l! i2 piLloha ])

r0. 10.2012

Podpis statuiárního
oŤganu účclní
jednotky:

á?-. /2
lng. Ladislav
Vé]cnradskÝ. PhD'

/..r'i l, L

osoba odpovědná
za účetnictví

Únléno' podpis):

lng. Robert
Macek

osoba odpovědná
za účetni závěrku

0n1éno' p_odpis):

Ja!aNa\Tátj]ová
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Přlhl.d 0 peně''jíth fulith (ýlk.líč)
* 31. 7.21)l)
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PElĚŽNi ToKy z HL!r,i\i LýDĚLEčNÉ čINNosTr ( PRor.ozNi čI.ýNos'l)

!:i?h]i.R ncba.ýifu: b.žni ilnfuýl !ř! !1 .tL!]č n i,

)t2

t1Fuý'| D hPp.nčií aPÚuca

l)jptý ýó1ýhak!|l u lú]. uriřaýá,íap ťni P,1.:kf kfuh}llnfun.J.1Lx 2i djf

Zr,ěfu ýlw aPldólh P.!.,ž!t r!:.n

L:k lznnu) : ,lÓlL]. ýú!Ýh lkúf

|,a ] : Jnú,,n 
" la])lů no. L| l')

liúak\ané núk1l|Llafi u ýj .ýýé ú'an'\ a ijúJ

|'řipÚ.lň! lrpldý!- a aýalní n?p.ně,ni .Pe|u!?

Č pr . p,oytni tin,xti iiej zaolzz;n' ,ně,úi prať k1Piláll a újfr p.lažLÚi :.

12

,t22

zňě.a ýÚ'u ne]renžžhi.h složlk |ncovíha kapilúbt

z in ýdýu p,h!!t!6?k z Pr|y činnDýl'dtn| |)č1ů ČR a &]xtllÍýh úa1ú dkhnih

Z,rěru ýuýu Llól* ilýků 1 P/.| il, ' t]u!ý,1!h |)čli čR d dohdl,.:Lh žtú |aw Lh

4něfuýuýukJólk.l,anl:,íh.naillkun{pafutí.ihÓdap.n'př.ýř!L|kia!,Jl!a!enli

c PT z ná&|ir?ňDsli př.d ,ld"ěnín a nÚ,i&)ný!4'fu}ažLmi

,1 3 fv!ul!1! t|,k! : ýi] úlLau ]Q|tital Eaý.lilh t| ki

zdp]accnó,l,ň z Přinn:u bějbu č,nnÓý a zd danil\ d,ně:a,Iinu!|j|hLlabi

|'řin! u lial]. spa].,i s ,,,l.íjdn'ýni úč!l,nŮ !řira|L!}

PÚalé dlýld.,ó, d P.L1ib nd z]:ku

Č:P1- 2 pfuý.z;i čikbs'i :":)

PENEzNI 1'o^ý z INlEsTICŇ ('!'"NOsTI

|'il1a]. sra]e,i : !ú!in ýali.h dkný

1' ii n,l : pl.|!q. ýá,'aL h ukhf

PúaL a úf;n l|ři:n!l1jhalabljd

':P? ..la}'iici se k lMýtčTi či,M1i .*621

PEh"FzýI Tolíy z l;INÁi\cNlcII cINNosTI
DÓpen 1h nbuh.hblLhz'ld:Ln, pop, ldk.r:Lh kúkÚdobjchzdďků k1?ri s?dlu|id.
.hhlý!]n1 čnň.ýl nd p.4' praýi.L1]'| a ekfllu|.nq

C:1
t:2,
atr i

D1pd.!l uě,1ldýkího kllnáb Io pcniÍni Pr.ýř.dk! d.kýifnlcnr'

zÚý |i 1ák1,l,íh. ku4i]u ?núníhÓ a'ia, ď t ruan,ih. l."!]
|'}'|]O..ni |Ódih a ýlaýnb kuP ú]u :!n,]ěčníLnn!

D a l š i \ k ! t] Li r něž"i. h p ta ýř. Llku s pa le i ní ki u akt b núii

únfuú :tnn' spol?čnik, (-)

Pi1}n! |ldhý ful ýfub Janlů
L'rrld.(né.rfn1!,dl n?h |ú1i!f ,d zsku

("PÍ ýrah,jí.' s? tÍfunini čifusli
č^É zý!šění' Ár . snzní peněaLith ?|Úsliedkú

slal r. rčani. h I n:l ř! dl1i d pe l]é ž n k: }r ( k| i a ! ! n ú nu L.r. i |č. l, ihr. hLln h i
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