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I. ÚVOD 
 

 
Akciová společnost Explosia byla založena v roce 1998 jako obchodní společnost se 
zaměřením na zahraniční obchod s vojenským materiálem. V roce 2001 byla vybrána  pro 
realizaci divestičního programu segmentu výbušnin odštěpného závodu Synthesia   
Aliachem a.s. Zahájení podnikatelské činnosti  společnosti bylo vázáno na realizaci 
nepeněžitého vkladu části podniku VOJ Explosia ve výši 448 mil. Kč, ke kterému došlo 
k 31.5.2002 v návaznosti na harmonogram usnesení vlády ČR č.89 z 23.ledna 2002. 
Dalším krokem dosažení cílové  výše základního kapitálu 1.165.000.000,- Kč podle 
projektu byla kapitalizace vložených bankovních úvěrů formou  jejich započtení na 
úhradu za upsaných 716 akcií ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. 
 
Společnost má v současné době jediného akcionáře, kterým byla v roce 2007 Česká 
konsolidační agentura a ukončením její činnosti k 31.12.2007 přešlo vlastnictví akcií 
Explosia a.s. na Ministerstvo financí ČR. To se stalo právním nástupcem zaniklé agentury. 
Tím je nadále zabezpečena  kontrola  nad strategickou společností významnou pro 
bezpečnost státu. 
 
Samostatná hospodářská činnost od 1.6.2002 tak navázala na tradici z roku 1920 a  
považuje za jednu ze svých priorit udržení dobrého jména, které si po celá dlouhá 
desetiletí budovala v této velmi speciální výrobní oblasti, stejně tak jako ochranu 
životního prostředí a odpovědné podnikání. Má zaveden a certifikován systém jakosti 
podle normy ČSN ISO 9001 a  dalších pro některé speciální výrobní segmenty včetně  
certifikátu o prověření na stupeň „Důvěrné“ podle § 62 odst. 1 zákona č. 148/1998 Sb. o 
ochraně utajovaných skutečností ve znění pozdějších předpisů (Z. č. 412/2005 Sb.). 
 
Akciová společnost, kterou čtyřčlenné představenstvo a následně management s pěti 
odbornými řediteli a generálním ředitelem, zaměstnává přibližně 460 zaměstnanců a její 
roční obrat se pohybuje kolem 600 mil. Kč. Devítičlenná dozorčí rada je tvořena  zástupci 
jediného akcionáře,  pěti zaměstnanci ministerstev  a třemi zástupci zaměstnanců. 
 
V roce 2010 společnost oslaví výročí 90 let od svého vzniku. 
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III.  TEXTOVÁ ČÁST 
 
 
A. Informace o společnosti 
 
Obchodní firma: Explosia a.s. 
Sídlo:  Pardubice, Semtín  107, PSČ 530 50 
IČ:   25 29 15 81 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, 
vložce 1828. 
 
Základní kapitál: 1.165.000.000,- Kč 
Splaceno:  100% 
 
Vydané cenné papíry: 
 
1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč.  
Celková výše emise 1.000.000,- Kč. 
 
448 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč v listinné podobě. 
Celková výše emise 448.000.000,- Kč. 
 
716 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč v listinné podobě. 
Celková výše emise 716.000.000,- Kč. 
 
Dne 12.3.2003 bylo vydáno usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, kterým soud 
povolil zápis Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Explosie 
společnosti ALIACHEM a.s. se sídlem Pardubice, Semtín č.p. 103, PSČ 532 17, zapsané 
v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
1031 o zvýšení základního kapitálu z částky 449.000.000,- Kč o částku 716.000.000,- Kč 
na částku 1.165.000.000,- Kč úpisem akcií a splacením emisního kursu upsaných akcií 
započtením pohledávky za upsaným vlastním kapitálem na splacení emisního kurzu 
upsaných akcií. 
 
Dne 4.12.2002 Explosia a společnost Strojírny Košíře, se sídlem Praha 5, Vrchlického 11, 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 226, 
IČ: 00674311, jako předem určený zájemce, uzavřely Smlouvu o úpisu akcií, na základě 
které společnost Strojírny Košíře a.s. Upsala 716 akcií společnosti Explosia ve jmenovité 
hodnotě 1.000.000,- Kč na jednu akcii, znějící na jméno, v listinné podobě. 
 
Dne 4.12.2002 Explosia a společnost Strojírny Košíře uzavřely Dohodu o započtení 
pohledávek, na základě které společnost Strojírny Košíře splatila 100% emisního kursu 
upsaných akcií. 
 
K 31.12.2003 společnost evidovala dva akcionáře – ALIACHEM a.s. s 449 akciemi, tj. 
podílem 38,5% a STROJÍRNY TATRA PRAHA, a.s. se 716 akciemi, tj. podílem 61,5%.  
 
 
 
 



Společnost Explosia, a.s.. se sídlem v Pardubicích – Semtíně,  IČ 2529158 (dále jen 
„společnost“) byla v období od 31.3.2004 do 31.12.2004 součástí majetku České 
konsolidační agentury IČ 70109966 se sídlem  Praha 7, Janovského 438/2,  PSČ 170 06. 
V měsících leden až březen tohoto roku přecházely postupně obchodní podíly 38,5% a 
61,5% na Českou konsolidační agenturu na základě revokací původního usnesení vlády 
ČR, přičemž jedinou přímo ovládající osobou  byla do 31.3.2004 společnost Strojírny 
TATRA PRAHA, a.s.. se sídlem K Metru 312 Zličín, Praha 5, PSČ 155 21, IČ: 00674311.  
 
Začátkem roku 2004 se stala na základě vládních usnesení č. 54 a č. 193 Česká 
konsolidační agentura majitelem 100% akcií společnosti odkoupených postupně od 
ALIACHEM a.s. a od společnosti STROJÍRNY TATRA PRAHA a.s.. Tento stav trval 
celý rok 2005 a stát tak měl plnou kontrolu nad akciemi společnosti ve smyslu původní 
deklarace v souvislosti se vznikem společnosti vyčleněním z ALIACHEM a.s. v roce 
2002. 
 
Dnem 31. prosince 2007 Česká konsolidační agentura zanikla dle ust. § 20 zákona č. 
239/2001 Sb. bez likvidace. Jejím právním nástupcem se stal stát zastoupený 
Ministerstvem financí, na který přešla práva a závazky České konsolidační agentury ke 
dni jejího zániku. Počínaje 1.1.2008 je tedy jediným akcionářem stát zastoupený 
Ministerstvem financí České republiky.   
 
Společnost v daném roce nenabyla žádné své vlastní akcie a zatímní listy ani akcie či 
zatímní listy ovládající osoby. 
 
Organizační jednotky společnosti jsou umístěny v České republice, jedná se o následující 
skladové areály sloužící jako prodejní sklady:  
 
Lužná u Rakovníka 
Krmelín 
 
Společnost má  dvě dceřinné společnosti se 100%-ním obchodním podílem. FOSPOL a.s. 
se sídlem v Pardubicích a Istrochem Explosives a.s.  ve Slovenské republice, která je 
v současné době v likvidaci. 
 
 
B. Činnost společnosti 
 
Společnost je výrobní a obchodní společností  zejména v oblasti výbušných látek, střeliva 
do zbraní a zbraní. Zaujímá významné postavení na trhu  ČR v oblasti trhavin a zejména 
střelivin a je významným exportérem do zemí EU. Největší množstevní objemy jsou 
realizovány v segmentu emulzních a amonledkových trhavin.  
 
Základní  kapitál zůstává  po dvou emisích akcií v minulých letech  stejný. 
 
Výzkumný ústav průmyslové chemie, který je součástí Explosie a.s., se zabývá především 
výrobkově orientovaným výzkumem a vývojem pro potřeby Explosie, zabezpečuje 
malosériové výroby speciálních výrobků pro externí odběratele a výrobu některých 
komponent určených pro finální výrobky Explosie a.s. Součástí VÚPCH jsou kontrolní 
analytické laboratoře a specializované zkušebny, zajišťující komplexní provozní kontrolu 
výroby a konečné přejímky dle požadavků zákazníků. Kromě výzkumu a vývoje pro 



potřeby Explosia a.s. řeší VÚPCH výzkumné úkoly zaměřené na rozvoj oboru výbušnin, 
financované z prostředků MPO a MO ČR.  
 
Podrobnější informace k hospodaření v roce 2009 a výhledu do dalších let je uvedena v 
kapitole se zprávou představenstva a částečně v úvodu přílohy k účetní závěrce. 
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10A 00 Praha 10

tel.: +420 295 560 533
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Explosia a.s.

Obsah:
7) zpňva auditora z auditu účetní závěrky k 31. 12.2009
2) Rozvaha a ýkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2009
3) Příloha k účetní závěrce
a) Přehlď o peněžních tocích (cash-flow) k 31. 12' 2009
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Auditr

zpráva nezávislého auditora z auditu účetní ávěrky 9polečnoďi
Explosia a.s. -

Pardubice, sémtín 107, Psc 53o 50
IC: 252 91 581
k 31. 12. 2009

Tato zpráva nezávislého auditora z auditu účetní závěrky je určena akcionářům účetní
jednotky Explosia a.s.

ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Explosia a.5., tj' rozvahu k 31' 12' 2009,
uýkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 a přílohu

tÉto účaní 
'áuěriy, 

uč"tně popi.u použiÚch yknamných účetních metod. Údaje o spolďnosti
Exp|osia a's. jsou uvedeny v příloze této účetnízávěrky'

Za sestavení a věrné zobrazeni účďní záVěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá

statutiáÍní orgán společnosti Explosia a.s. součástí této odpovědnosti je navrhnout zavést a zajistit
vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala

ý2namné nésprávnosti způsobené podvodem nebo chybou' zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody

a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

NašÍ úlohou je vydat na základě provedeného auditu \^ýrok k této účetní závěrce. Audit jsme

Drovďli v souladu se zákonem o auditorech a lYezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími

;plikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu 5 těmito předpisy jsme povinni

dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit ta( abychom získali přiměřenou jistotu, že
účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditoÍshých postupů'
jejichž ci|em je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce.

Ýýběr auditolských postupů ávisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizilr že účetní závěrka

obsahuje v'ýznamné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik
auditor přitllálne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní

závěrlq. cílem posouzení vnitřních kontrol ie navÍhnout vhodné auditoťské postupy, nikoli Vyjádřit 5e k

účinnosti vnitřníEh kontrol' Audit též zahrnuje posouzení Vhodnosti použiÚch účetních metod,
přiměřenosti účeiních odhadů provedených vedením i posouz€ní celkové prezentace účetní závěrky.

bomníváme se, že získané důkazní informace tvořídostatďný a vhodný áklad pro vy'jádření našeho

výroku.

Podle našeho názoÍu účďní závěÍka podává Věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční

situace společnosti Explosia a'5. k 31. 12. 2oo9 a nákladů, ýi'nosů a Výsledku jeiího hospodaření a
peněžních toko za rok 2oo9 V souladu s českými úcetními předpisy.

V Praze dne 16. 04. 2010

sP Audit s'r.o'' číslo osvědčení KA čR 34o

,rr.a#6fu,
auditoí společnosti-
číslo Ósvědčení KACR: 1708

jednatel spolďnosti

íŤ_'}

"" K,4 "a

c.R.9^ .o)
Yuoit. s)z

SP AudX s.r.o.
Murmanská 147g4, 100 00, Praha 10, tel', fax: 295560374
e-mail: sp3!Š!E@sp3!9!j!sL |^tww stranky: htta:1/www'spaudit'cz
zápis v obchadnI re]stiíku: 
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o@]3y dlel]odob!fu rehmfuého á hmolnóho májelku + 54?
+3172Í.žby z prcdere dbÚhodobého má].lru á malen.ru +3 001

T.'bY z pÍde]e dlouhodobáho maelku +2 U9 +2 065

ma]dku á fredá|u

+ 452
+3 098

+1 1O7

iz tss
zosLtkďá ěM pÍodaného dbuhodobého má]elkÚ +2719 *2 2!!

+ 538+ 379
zhěnasiffi óp.avnýď pooágk V prvMí oĎlast a kompem clr -11 064 + 11 967

+19 999 +2O O97

+9 788

-6'1251

+8 876
-67148
+8 s00Výnsy z dlouholobého fnmóniho maFiku

Výncy z p..Íú v ďáenýdr a řizénýdh osbácň a v Účébich r€ďdkáď

Vým$véúrky -< ---i_-\
+8 500

+ 545
+21O7

+2'lE7

^"*""".-*' //<Ot' 
'r- (a\ a3 +3 524

oslalnifinanční ýn*y /s9-r^y r 'ď a.a +9 799 +13 462.,",","- ,- lll:l = +12 851 +17 24O

-4 389 +3160
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Explosia a.s.

ÚčetnÍ ávěrka k 3] ' pÍosinci 2009

Popis společnosti

Explosia a' s' (dale ien ''spo 
leČnost' 

') 
je praýnic ká osoba, akciová spol€čnos! ktera vzrikla dne 2 ] . 7. l 998 a

\ ídl í ! Pardubjc ic h - sem| ině' Česká repu b l ika' IČo 2529 l 58 l . Spol€čnost začala svoj i hospodářskou činnosi
v plnóm rozsahu po nepeněžitéÍn vkladu části podniku j€diným akcionáfum, společnosti Aliachen a s k 3 I . 5.

2002 ve výši 448 mil. Kč a nás]edným naÚšenin základního kapitalu o 7]6 mil. Kč' kteté bylo splaceno
ápočtem se ávazkem z titulu vložených úvěrů včetíě příslušenství'

H]avnim př€dÚětem j ejí činnoýije vývoj' \ýoba' úpravy' přeprava nákup' prodej, půjčování' uschovávání a
znehodnocování zbÍaní a střeliva do zbťaní podléhajicí Íegistraci podl€ zákona a vojensLých zbrani a

vojenského střelivaa dalši činnosti tyto aktivity podporujici' Jako výrobc€ Úbušnin patří Explosia me7i

strat€gi€ké společnosti \'ýznamné pro bezpečnost stiitu.

Česká konsolidační agentura byla od roku 2004 do 3l '12'2007 majitelem l00% akcií spol€čnosti' které získala
Ía zák]adě vládnÍch usnesení č. 54 ač. l93 v souvislosti se vznikem společnosti vyčleněním z ALIACHEM a's.

v roc€ 2002' Česká konso]idační agentura zanikla d1e ust' s 20 zákona č. 23 9/200 ] Sb' dnem 3 l .prosjnce 2007
bez likvidace' JejiÍn právním nástupcem se stal stát zastoupený Ministerstvem financí' na kerý přešla přála a

ávazky České konso]idační ag€ntury ke dni jej ího ániku. Počínaj€ l . l.2008 j e tedy jediným akcionářem stát

zastoupený Ministeřstvem financí a ná tak nadá]e plnou kontrolu nad akciemi spo|ečnosti ve smyslu původni

deklarace o jejin vmiku.

Hospodaření v roc€ 2009 bylo ve sÍovnání s plánem významně horší' plán byl poslaven jako náročný úkol, kerý
dostatečně neÍeflekoval hospodářskou krizi a skutečnost' Že není očekáván ždÍý ýýznamný kontrakt
mimořádného chamkterujako v minulých lete€h' Situace ve společÍosti byla také ovljvněna význarmou
p€rsoÍálni změnou na funkci generálního ředit€le a předsedy představeÍstva pokačující zroku2008 do srpna

2009' kdy došlo k další změně'

v tomto roce také došlo k Íozhodnutí o likvidaci dceřinné spol€čnosti lstocheÍn Explosives odkoupene po cca

dvouletém j€dnáni od slovenské společnosti Duslo a'5. v roce 2008. jej iŽ hospodaření si bohuŽel vyádalo toto

řeŠeÍí a nfuůst administrativy kolem \Třizování této agendy nepříznivě zatíŽilchod mat€řské společnosti'

Běh€rn roku 2009 zůstalo sloŽ€ni dozorčl ťady b€ze zrněn ' v př€dstavenstvu se novým i členy v dubnu sta] i lng.

Josef Tichý' csc a Ing. David Jung a v sÍpnu byl odvolán předseda Mgr' lng' Aleš Doležl. Novým p}eds€dou

bylzvol€n dosavadní místopř€dseda an)ni generálni Ťeditel Ing' JosefTichý' Csc'

osoby podílejíci se k datu závěrlry 3l.l2.2o09 deseti, dvaceti a více procenty na ziíkladnín kapjtálu:

Stát zastoupený Ministerstvem fimnci ] 00%

Společnoý neÍná uza\'řenou ovládací snlouvu o rozdělenÍ zisku s akcionáři'



E\plosia a.!.

Účetni závěrka k 3l. prosinci 2009

Členové statulimích a dozorčjch orlaánů k 3l. prosinci 2009:

Ds ldg' Ladisláv Lebký. csc'

Čkn

Čten

i'tcn,

Iíg Bedlich vaškú. csc'

společnost má následujici oŤganizační stÍulauru: ús€k generálniho ředitele, finančního ředitele' výřobního
ředitele' ředitele spÍálY a ředitele Výzkumného ústaul prumyslové chemje (VUPCH).



Explosia a.s.

Učetní ávěrka k 3l. prosinci 2009

1. zÁxIADNi VÝcHoDIsKA PRo \,.YPRAcovÁNi ÚČtrTNi ZÁVĚRKY

PřiloŽená účetní ávěrka byla připravena podle Zíkona o účetnictví a podl€ postupů účtování pro podnikatele ve
arěni platném pro rok 2009'

Perspekiva spo]ečnost; Explosia a.s. spďívá nejen v dobrémjménu a v návaznosti na tradic€ \ýoby střelivin a
\,ýbušnin od Íoku ]92l. ale i v technickém a lechnologi€kém zÁzeÍni frÍÍny, oryanizačním spojenl výrobnich
kapacit s Úzkumem a vývojem nových Úrobků. Zák]adní kÍoky, vedouci k dalŠímu rozvoji finny a qruŽití
}ýrobního potenciálu jsou spatřovány v r€alizaci noYých projektů a v r€strukturalizačnich opař€ních vedoucich
k niŽši nák]adové náÍočnosti výroby.

a) Dop{d zněn ákona o účetnictví

V ťoce 2009 společnost účtovala podle !y]r]ášky č. 500/2002 Sb. Ve mění pozdějších p}edpisů.

b) srovnatelnost údajů

V účetni závěrce je \rykazováno předchozí období rcku 2008 a v příloze účetní ávěrlry jsou \Tkazolana
předcho' obdobÍ 2007 a 2008. Tím.ie umožněno porovnáníjednotli\.ých foků s údaj i 'lykaz ovaným i k€ konci
běŽného účetního obdobi '

2. ZPÚsoBY ocEŇov{\i A oDEPlso}ÁNi

Způsoby oceňování' které společnos1 používala při sestavenÍ účetní závěrlry za rok 2009' jsou následující:

a) Dlouhodobý nehnottrý naiet€k

Dlouhodobý nehmotný rnajetek se oceňuje v pořjzovacich cenách' které obsahuji cenu pořizení a naklady s
pořizenim souvis€jÍcí' Za dlouhodobý neh'motný majetek je povazov'ín majetek od hodnoty 5. tjs' Kč'
D]ouhodobý nehmotný majetekje odepisován do níkladů na ákladě přcdpokládané doby životnosti příslušnébo
maj€tku'

b) Dlouhodobý hnotný majetek

D|oubodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacich €enách' které zahrnuji c€nu pořízení. náklady na
dopťalu. clo a dalŠí náklady s pořízením souvisejicí.

Ná,klady na teclnické áodnoceni dlouhodobébo hmotného majetku zvyšujíjeho pořizovací cenu' BěŽné opravy
a údrŽba se účtuji do ftíktadů.

Za dlouhodobý hmotný maj€tekj€ povaŽován maj€t€kjiŽ od hodnoty 5 tis. Kč cedná se o drcbný dlouhodobý
Ínajetek s dobou použit€lnosti delší n€Žjeden rok)'

(/ň\
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DloÚhodobý nebmotný najeÉk

strcjc' pňstrcjc a zďi7cni

J iný dIouhodobý hmotný maiď€k

odpisováni

odpisy jsou wpočleny na základě pořizova€i ceny a předpok|ádáné doby Životnostj přhlušného najetku.
Předpokládaná Životnost je stanovena taktoj

25
t5-70

2-2t

2-11

c) Finančni maiet€k

Knítkodobý finanční majetekje tvofun penězi ý hotovosti a na bankovnich účtech' dlouhodobý finančni majet€k
tvoři akcie společnosti fospol a' s. a spol€čnostj tstrocheÍn Explosives a' s.

d) Zásoby

NakupovaDé Zísoby jsou oc€něny skutečnými poňzovacími cenami s pouŽitim víženého aritmetického pruměru.
Pofizovací cena ásob zahrnuj€ náklady najejich pořizenÍ včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na
přepraw' clo' provize' atd').

Zásoby vlastni \"ýÍoby se oceňují|

- nedokončená chemická výroba hodnotou spotř€bovaného materiálu a polotovarů

- nedokončená zakázková Úroba a ukoly technického rozvoje skutečnými vlastními náklady' Vlastni
náklady zahmují přímé materiálové a ostatni přímé náLklady, přímé mzdy a ýobní r€žii pod]e p|ánové

sazby na jednu odpťacovanou hodinu

- polotovary vlastní výToby a hotové \/ýrobl(y se oceňují na bázi vlasblÍch nákladů výÍoby (tj. přímé
materiálové a ostatni přímé náklady včetně spořebovaných polotovaru a výrobni řeŽie bez sptáWí a
odbÍové reŽie).

oceněni nepotřebných a nepoL]žitelnýc} ásob se sniŽuje prostřednictvím účtu opravných poloŽek'
K dafu s€stavení úč€tní závěrky je pořizovací cena hotových výobků upÍav€na na prodejní cenu (pokud
je niŽši) pomocÍ opnvných poloŽ€k' Výše opravných poloŽekje ve finančních výkazech uvedena ve
sloupc' korekce.

e) Pohledávky

Pohledávky se oceňují jÍnenovitou hodnotou' ocenění pochybných pohledávek se sniŽuje pomoci opÍavných
alizační hodnotu.po]oŽek' účtovaných na vřub nákladů najqii

t aro\
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Úcetniáverka k ] l' proslnci 2009

f) vlastni kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuj€ v€
přesahující základní kapitál se vykazují jako
svého uvážení na zátladě stanov.

Podle ob€hodního ákoníku společnost lYtváří
vkladů.

výši zapsané v obcbodním .ejstřIlu kajského soudu. Vklady
€misní áŽio' ostatní kap;tá]ové fondy společnost \ýÝíři podl€

r€zervní fond ze zisku nebo z připlatku společnftů nad bodnotu

Akciová společnost je povinna v}tvořit r€zervní fond v roce' kdy poprvé dosáhne zisku' ve Úši 20% čistého
zisku' ne však více než ]0% základní}o kapjtálu' V dalŠich lete€h \,}.tvďÍ rez€nni fond ve výši 5% z čistého
zisku aŽ do \ýše 20% základnlho kapitálu. Takto vytvořené zdroj€ se mohou pouŽÍt jen k úbJadě ztníty'

s) Přiiaté úvěry

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou zaÚčtovány v jmenovité hodnotě. Za kíátkodobý úvěr se povaŽuj€ i část
dloúodobých úvěru, kteráje splatná do j ednoho roku od data účetní ávěÍky.

h) Finanční l€asing

Společnost účfuje o najatém majetku tak' Že zahrnuje leasingové sp]átky do nák]adů aaktjvuje příslušnou
hodnotu najatého majetku v době' kdy smlouva o nájmu končÍ a uplatňuje se možíost nákupu. splátky
nájemného ňnŽené předen se časově rozlišují'

i) Devizové opeřace

Majetek a ávazky pořÍzené v cizí měně se oceňují v českých koÍunách v kuřzu platnéÍn ke dnijejich va]iku, a
ke konci roku byly oceněny kurz€m platným k 3 l . 12' lyhlášeným Českou národní bankou.

V roce 2009 byly uzavřeny devizové obchody (Forward) z dúvodu z.jištění kurzu'

j) Účtovátrí nákladů a výnosů

Výnosy a nák]ady se účtují časově rozliŠené. tj' do obdobi, s nÍmŽ věcně i časově souviseil'

Spol€čnost účfuje na \Tub lr.áLkladů tvorbu Íez€rv a opTavných poloŽek na krýi všech Ťizik, ztÍát a mehodnocenl,
ktrá isou ke dni se\E\enl uČeml ,/avérky lnama'

o zisku ryplýajícím z dlouhodobých obchodnich smluv se účtuj€ až v okamŽiku dokončeni a vyfakturování
z.*žaky '

o zisku zh]avní činnostise účfuje v okamžiku realizace lyskladněÍí dodávky odběrat€l'' o yinosech z dalšich
č;nností se účtuje v okamŽiku dokonč€ní zakázlry n€bo úkoluna úseku výzkumu.

k) Daň z přijmů

Nák1ad na daň z příjmů se počitá za pomoci platné daňové sazby z úč€tního zisku zyýšeného nebo snaeného o
trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované yýnosy (napŤ' tvorba a zúčtovínÍ ostahÍch
Ťezerv a opravných poloŽek' náklady na reprezentaci' rozdÍl m€zi účetními a daňo\'ými odpisy atd.)

odloŽená daňová povinnost odníŽí daňoÚ dopad přechodnýcb rozdílů Ínezi zůstatkolými cenami akiv a pasiv z
hlediska úcelniclvi a \Lanoleni zák lddu dané / prÚmu.

5f-'1-.-e'E{'4 e
c.R*' .e)t {Qait' á-ž



Explosia a.s.
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FR.TI I/270
FR-TIt/3ó8-t002 (l7l7l2009/'VUPcH)

l) DotacďInvestičnípobÍdky

Dotace ze státnÍho rozpočtu na podporu řešení projektů výzkumu
řo?hodnutí MPo ČR a Mo ČR:

FT-TA]/I]7

č' proiektu

FT.T A4/124
Ft-tM4/2Zt
trI-IM4/2 t l
FT_TÁ5/08l
FR.TII/I25
FR-TIt/134
FR-TI l/142
FR-TIl/t3l
FR-Tll/t27
FR_TIl/t3ó
FR-T| t/130

FR.TII/368

a \.ývoje v roce 2009 posk)tnuté na Zíkladě

č. roáďnuti' smlouvy

FT-TA3/I17. dod. č. l/2009
FT-TA4/|24. dod' č. l/2009
FI-IM4/221. dod' č. 1/2009
FI-IM4/2l l' dod. č. l/2009
FT-TA5/08| dod č. l/2009
FR-Tll/125
FR-TI I/134
FR.TII/142
FR-TI I/13I
FR.TI]/]27
FR.TI]/] 36
FR-T /130
RNP/45/09

spo]ečnost účtovala o Přijatých dotacÍch na úhradu nák]adů' Týo dotace byly áčtovány do Únosů společnosti.

4ón'c*-"ař !,' ,lťK4Ě
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Účetní závěÍka k 3l. prosin€i 2009

DLOUHODOBY MAJETEK3_

a) Dlouhodobý nehnotný najetek (v tis. Kč)

PoŘlzovAcí ctrNA
Pnčátetni

0-

680

r tr77 91

33212 26185

680

I 9?0

59597

0

35 769 26 474

132 35169

3542129

OPRAVKY

518

t 202

2t73t

0

91

215

3 321

635

25 052

0

521

34545

0

0

0

23 4',11 21 t34 35 113

19856 3 6r5 23 4',11 11297

3 680 l5 5ó7

fkÁ'
cR.Od .o',

Yuait. r)z

ocenitelná pÍáva' patenty a licencejsou dobu Životnosti' iak i e stanov€no v příslušné smlouvě.



Explosia a.s.

Účetni závěrka k 3 ]. prosinci 2009

b) Dlouhodobý bnotný majct€k (v tis. Kč)

PoŘZovACi ctrNA

stďby 6ó8 030

z^tizeni 99199

Dopravni ploíiedly 23 3 l 8

lnlenlář 2

23ó 098

I

t70

4 a9Z

2206

35 033

5 065

t2161

4 065

02 499

100661

24 491

2

0

236 098

I

12 436

742

3 646

0,

1058 590l6t3u2

I 027 818

íffi-il;čr
{rtt.'ý
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OPRAVKY

10998ó 18 007

52 511 t0 169

12954 7363

1-

0

0-

0-

0-

0

0

0

0

0

o

0

127 993

62 680

15 3r7

7

0

0

0

37 983

0

216 098

I

22 436

r75 451 30539 205 992

263s2 852 3ó3

společnost má část hmotného majetku zatížen zásta\,Ílin právem za úče]em zajištění pohledávek'

Dlouhodobý fi nanční trrajetek

Dlouhodobý finančnÍ majetek společnostije představoýín t00% podílem na Zíkladním kapitálu společnosti

FosPoL a's. Jedná s€ o 3o0 k5 akcií společnosti FoSPoL a. s' Prachovice v nominální hodnotě 10.000,_ Kč za
jednu akcii a 27 ks akciÍ v nominá]ní bodnotě l'000.000'- Kč za jednu akcii'

Dále společnost ná |00% podil ve společnostj lstrochen Exp]osives a's' v ]ikvidác'i' Dlouhodobý finanční

majet€k podíl ve společnosti lstrocheÍn Explos;ves a' s. Bratislava'je představoviín t akcii v nominálnÍ
lodnotě l-000.000.- sk a l akcjí v Íominálni hodnotě ó5.500'000.- Sk'

V rámci Íoční úč€tni závěIky došlo k \.ýpočtu oceňovacích rozdílů mezi pořizovací hodnotou a hodnotou
vlastního kapitálu dceřiných společností.

Pořizovaci cena podílu ve společnosti FosPoL a.s- byla přec€něna netodou ekvivalence na hodnotu 46 933 tis.

Kč'

vzhl€dem ke skutečnosti' Že společnost Istrochem Explosiv€s a's. se nacházi v likvidaci' vzhledem k ťšijejího
vlastního kapitálu a taktéŽ s přihlédnutím k ávěrům auditoIa společnosti lstrocbem Explosives a's. v ]ikvidácii
spo|ečnosti MANDAT AUDIT. s.r.o. byla stanovena hodnota tohoto podilu k 3 ] . ] 2- 2009 ve \"ýši 0'_ Kč'.

"r" E&á e
-čŘ-
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Explosia a.s.

Učelní ávěrka k 31. pÍosinci2009

4. zÁsQB!

ocenfuÍ n€potř€bných a nepoúite]ných ásob se sniŽuje na pÍodejni cenu prostřednictvím účtu opravných
poloŽ€k' kerý se v přiložené Íozvaze \ykazuj€ ve sloupci koÍekce'

5. PoHLEDÁVKY

Pohl€d.ivky po lhůtě splatnosti více neŽ l80 dní k 3l. 12.2009 činily 69] tis. Kč.

NeuhŤazené pohledávky splatné do konce řoku 1994 k 31. 12' 2009 činily 0 tis' Kč'

společnost má pohledávky kryté podle zástatiúho práva na ákladě uzavřeft smlou}y s ČSoB a Unicr€dit
Bank.

Pohledávlry \uči spřízněnýÍn osobám jsou uvedeny v kapjtole 20'

ó. oPRAvNÉ PoLoŽKY

opravné položky vyjadřuj{ pfuchodné snÍŽ€nÍ hodnoty aktiv (uvedených v odstavci 3'4' a 5)'

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč)|

Zú.tltek Tvorha Zuclováni Zůíatek TvoÍbá Zúčlováni Zústalei
-1_.' _' k Uorálné oDnvné k oEavné opavlé kpolo^vx: ]l' l2'2oo7 ólozb ólÚŽlty ]l l2'2oo8 óložkY položky ]l 12 2oo9
,x;"hod.b*"
najerku0000000

755 14 8ll 7 061zIisobán 8 334 l3 851

zálonnó ó34 0

odarni 433 23rl

14 560 o

35] 4llt zlll

0 560

576 r30

Zákonné opravné položLf se tvoří v souladu se ákonem o Íezeřvách. ostatni podle pŤíslušných
vnitropodnikových sněmic os 2lll.

7' FINANČNÍ MAJETEK

K 3l' l2.2009 mě]a společnost následující zůstatky účtů s on€zeným disponovánÍm (v tis' Kč):

KB Grantové účty cZK _ 19-8225] |0207/0]00 l
t9-822512023?/0100 2

t9-8228380237/0100 1

t9-822U00217/0t00 3

t9-8228390267/0100 0

t9-822a3',7020',7/O100 l

t9-8228360287/0100 r



Explosia a.s.

Uc€tnl zá!érla k ]] ' prosinci 200q

'7 8-9222420241 tO100

78-92223802s1 /0100

'78-9222430271 /O100

'78-92223902871Or00

18-922240029110100

3549ó8l70237/0l00

35_4968] 802ó7/0l00

35-4968190297/0100

35"77804102.1710100

35-9003240297 10100

35- 952',7360257 /0100

l

i
l

l

I

I

I

I

0

I

I

8. OSTATNi AKTIVA

Náklady přištích obdobi zahmují íáklady na pojjštění' energetická opatření' techlický rozvoj ajsou účtovány do

nákladů období. do kerého věcněpřlsluši.

9' vLAsTNí KÁPITÁL

Základní kapitíl spo]ečnosti se skládá z1.165 akcií v listinné podobě na jméno ve.imenovité }odnotě

1.0o0'00o'_' Kapil{lové fondy se skládají z eÍnisního ážia ve výši 483 tis. Kč'

V Íoce 2009 nedošlo ke zvýšení zátonného Íezervniho fondu.

V roce 2009 nedošlo k ŽídDým změnám na účtech zíkladnlho kapitálu:

7i'{rrel
k I I 1.2 2oO7 z!-sen'

ZůstaEt
r t) ,m* zv)su' k3r r2 2009

I r65

l ló5 000

0

483

tt65

l ló5 ux)

0

481

3 417

kapilál l 165 000

lQPilálu 0

tmisni ážÚ 48]]

rczeruni fond 2718 754

b_Mj,ó"'' ň
.or^vx'

oA .9)Yuait.rŽ
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Explosia a.s.

Účetní závěÍka k 3]. prosinci 2009

Na ákladě rozhodnutí jediného akcionář€ by] posfupně v letech, 2008 a 2009 řozdělen zisk, Íesp' uhrazena
ztnita způsobem uvedmým v následuj íc í tabul€e ( v tis. Kč):

Přelod na účet N€uh@ená zlÍá,la nlíuIých lel

TvÓrl'' 7ikmnéh. Íemního fbÍdu

l3 381

/Ú\lalel uclu \ťúlamd/ýaa mirul)ch ld l ]l ]) 20o_ í848l)

Přcv.d na účel NeubÚueú aÍára minulých lct

TvoÍba zá&onnébo rczeNdiho hndu

Přcvod m účel Nfuzdělďý zisk ninulilh let

8481

753

5 845

Zústabt účlU Neú@.ná 7tnila minulýcb lel k 3l. 12' 2008

Zústatet účlu Nďozdělmý 7št ninulých lďk]] 12'2008

0

5 845

(6! 124)

Plevod ía úč.t Noun@ená ztrák múulich lel (64 l24)

Zůíatek účtU NeúrzÓá zlrá1a minurycn Iet k ] l ' 12 2009

Zúslatek účtU Nefuzdělený 7ist minulých lel k ]l 12.2009

(ó4l24)

5 845

10. REZf,RVY

Změny na účtech Íezerv (v tis. Kč)i

3l. t2. 2008 3l 12 2009

0

0

2 855

o

21155

Společnost v roce 2009 nezaúčtovala žádÍou r€zervu'

r3

íŤ-'j>
i" E&4 "B

€'El'
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Explosia a.s.

Účetní áv&ka k 3l. prosinci 2009

rl. DLoUHoDoBÉ ZÁvAzKY

společnost nemá ádné dlouhodobé závazky'

12. KRÁTKoDoBÉ ZÁvAzKY

K 3l. 12' 2009 ná spol€čnoý kťátkodobé ávazlg, po lhůtě sp]atnosti ve \.ýši 2.773 tis' Kč.

Závazky ke spřízněným osobám jsou uv€deny v kapítole 20'

13. BANKovNi ÚvĚRY A VÝPoMocI

spo]ečnosl Čerpala v roce 2009 n|ísledující bankovni úvěry:

ÚvěÍ u KB ve \.ýši28.o0o tis' Kč na zpětné profinancování nákupu 195 ks akciÍ společnosli Fospol a' s. Zůstatek
k 3].]2'2009 je v hodnolě l'l59 tis' Kč' Úvěr je zajištěn formou zástavnlho práva k c€nným papírum (] 95 ks
akcíí společnosti Fospol a. s')'

Kontokorenbí úvěr u ČSoB' kteď byl nastaven v hodnorě 5.0oo tis. KČ a slou' k zaiistenl provozni činnosti
společnosti. Zůstatek čerpání k 3 ] .12.2009 je v hodnoté 4' ] 0 ] t i5' Ka Ú věr je zaj iítěn zastavn ím právem na
ákladě sm|uv o zřízeni ástavního přáva k nemovitostem' k pohledávkám a k věci movjté (zásoby)-

Revolving u ČsoB ve l.ýši 20'o0o tis. Kč na financování ásob a pohledávek z obchodního sryku' Úvérje
zajištěn ástavním pnív€m na ákladě sm]uv o zřízeni ásta\Ťlího práva k nemovitostem, k pohledávkám a
k věci movité (zásoby).

Dlouhodobý úvěÍ u ČsoB Ye výši 30.000 tis Kč' dl€ splatnosti rozdě|en na knítkodobý a {t]ouhodobý úvěr'
cerpáni je určeno na financování pracovnlho kapiálu- Zůstatek čerpání k31']2.2009je v hodnotě 2?.500 tis'
Kč' Uvěr je zajištěn zástavním pťávem na Zí&ladě sm]uv o zřízení zástavního pláva k nemovitostem,
k pohledávkám a k věci movité (ásoby).

Kontokorentni úvěÍ u Unicrcdit Ban} czech Republjc byl nastaven na 60.000 tis' Kč a byl pÍůběaě čerpán na
zajištění provozni činnosti společnosti' Zůstat€k k3].12'2009je v hodnotě 40.72ó tis. Kč. Úvěř i€ za;ištěn dle
smiouvy o postoupení pohledávek bance'

14. OSTATNi PASIVA

Dohadné úč1y pasivní zbmují především dobadné poloŽry na práce, sluŽby a zásoby' které jsou účtovány do
nákladů obdobi roku 2009'

15. DÁN z PRiJMU

2008204?

c"R.

/ kk (7 ráu] pRd zd énlm

oA ,9)Yuait'?Ž

(64 s88)



Explosia a.s.

Účemí závěťka k 3|. prosinci 2009

Danoýá aÍfua 7 nindýcn obdobi

(33 033)

l3 3ó7

(3 010)

1623

0

10633

24%

(34083)

21434

(71237)

l0ó]3

81 8?0

(lr 9r9)

10193

(87 166)

81 870

0

169 016

Podle z'kona o dani z příjmů může společnost př€vést daňové ztráty vzliklé v Íoce 2004' 2007, 2008 do příštich
pěti l€t. společnost qpočetla odloženou daň na ákladě př€chodných tozdílů mezi zustalkoÚmi cenami aldiv a
pasiv z hlediska účetĎictYí a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutim k obdobi realizace

íť-.}

$ ---.o:r{lait. r),'

":ě#Ě
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Explosiaa.s.

Učemí ávěrka k 31- prosinci 2009

Společnost vyčíslila odloŽenou daň následovně:

20082001
odložoá odložoý odložoá odlož€ný odložňá odložený
danolá d!ňoýý d6ňo!á daňoyý daňoýá dďoÚ

Dohlcdávka závaek pohledáýka záýÚtk pohledáYka ZávMt

(305 s1r) t9%

ll0 t9 v"

(58164) (580óó) (s8 0"18)

l0l
r 750

2324

84 25

112

5 216

(52 5]8)

společnoí zaúčtovala odloŽ€ný daňový ávazek ve prospěci účtu ve Úši4.142 tis. Kč. čímž došlo ke zÚš€ní
Zistatku na účtu odložený daňoYý ávazek na hodnotu 56.680 tis. Kč'

(531/t8) 66ó80)

íť_'j-o-
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Explosia a.s.

Účetní ávěrka k 31- prosinci 2009

|ó- LEAs|Nc

společnoslnemá najatý d]ouhodobý majetek' o kteÍém se neúčtuje na rozvaho\.ých účtech (viz odstavec 2h)'

Maj€t€k najatý společnosti €ormou finanční}o |eas'ngu (tzn. Že po up]ynuti doby pronájnu náj€Ínce majetek
odkoupí) k 3]. 12' 2009' resp' 2008 a 2007 (v lis' Kč)|

Dob! 7-býajici stut€čně
ptunarmu dobd uh@ene
(něsie] prcnájnu souaet splálet spbtr'y

skulečně skutedíě
ulr'eené UhIm.é

nájeĎíého po celou nájenného nájemného n4cmnéno
dobu z finmčniho zfin čniho zaDečniho

plcdpotIájďóho prcnájmu plonájnu t ponájmu k s atné do jednon

-ndnu - L3""r r0 7
s (J.' ]ó 

-l.l 

6l.l

Š labia 36

Š Fabia 3ó

Š l,abia :]6

Š oďavi. 36

Š Fabia 36

Š tabia J6

KtÁ 36

'l'6L1oÍ 36

CELKEM

173 725

123

123

423

423

512

554

'1514

48

32

32

37

43

l7. !44JcEÍéZýÁašy-NE]ry&lZ4$LJ3ozyÁzE
společnost n€eviduje ádné ávaŽky a soud spory vedené v podřozvabové evidenci'

Společnost má v podrozvahové evjdenci vedeny účelové Zásoby mobilizačních ÍezeÍv a stavby mobilizačni
rezeřvy v hodnotě 4'513 tis. Kč' Evidencc těchto mobilizačnich rezerv j e na ák|adě smlou\T o ochraňování č.

3171/535/90.

staré ekologické zátěŽ€ se lyskýujÍ v areálu spo]eč.osti pouze loká]ně v podobě kontaminovaných půd a
podzennich vo4 nikoliv n€zabezpeč€ných skládek nebezpečného odpadu a posk}'irutí finančnich prostředků na
úhradu jejich sanace je součástí usnesení vlády z června roku 2002. Na ákladě dohody s FNM čR bude kazdá
lokalita řešeDa samostatně a postup podléhá separátnímujednání zúčastněných subjektů působÍcÍch v ce1ém

b}valem areálu.pole(no'Ii Aliachem ' lj. n}nijiZ E\plosia a''' d nJM ČR.

íŤ-u'j--ť-ffi"a
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Explosiaa.s.

Učetní ávěÍka k 31. prosinci 2009

l8. yýlogt

Rozpis yýnosů spol€čnoýi z běŽné činnosti(vtis' Kč):

2007
DonÁ.i zabfuirÓi

2008
DoÍúci zanfuični

20n9
Donáci ZahÍridnj

Tr'!y a !|6tni výroblf a
]oj 930 2ó3 209

I7lB 4 2lJl

210514 246147

9489 I4Sl
40ó337 263117

Převáár,í číst výnosů společnosti za rok 2009 je soustředěna na pťovozních Únosech - tržby h]a\ních ákazníků
v ťhavinářském a střelivinďském odvětví'

V€ \"ýnos€ch dále 
'spol€čnost 

€viduje v.oce 2009 dotace na výzkumné pťojekry a úkoly přijalé ze sL{tního
rozpočtu od MPo CR a Mo CR ve Úši ]9'374 tis' Kč'

19. qsg!!Í_!!Áš!ADY

Rozpis osobních nákladů (vtis' Kč):

Řidici

584

t52 427

I 800

56 949

5

9 562

0

3 ]4ó

555

I4tl

54114

1094t

3 829

137 215

l016

41632

39'

9

I160

0

2 926

0

215 505 r2 908

íT-'j}
ť" K4 "B'
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Explosia a.s.

Úcernl zavérka k J I' prosinci 200q

20.@
současným a bývalým členům statutámích' dozorčích a v'ýkonných orgánů nebyly v roce 2009' 2008, ani v roce
2007 posk)tnuty půjčLf a záruky. Posb.tnuté výhody spočívají v mož.nosti pouŽiváni sluŽebnlho vozid]a
k soukomým účelůn'

Členové statutárnich, dozorčích oŤgánů a !ýkonných org,'nů nevlastní ždné akcie společnosti.

KÍátkodobé pohledávky u spŤíměných osob k 3 ].l2. 2009 n€jsou Žádné'

KÍátkodobé závazky u spízněných osob k 31- ] 2' 2009 neisou žádné'

Vájemná plnění se společnostmi ve skupinějsou předmělem zprávy o váazích mezi propojenými osobamj'

2r. YÝpÁ|E_MJÝZtsU!44-YýyQJ

cel(ové Údaje na Úzkum a vývoj čini]y v roc€ 2009: 48 ó00 tis. Kč z toho z veřejných zdro.jů bylo
financováno: ]9 374 tis. Kč z vlastnÍch zdrojů Explosia a.s. bylo finaÍlcoÝ{no 29 226 tis' Kč

22. oDMĚNA AUDlToRoVI

Nlíl]ady na odměnu auditorovi za rok 2009 činily 0'2 mi|- Kč za stanrtámi audit,0'05 mi1' Kč za ovčŤení
př€hledu čerpání dotací plo MPo a0'04 mil. Kč za poskytnuté poťadenstvi.

2J. vÝzNA\4\É PoLoŽKY zlsKŮ A ZTRÁT

součástí \.ýnosů nejsou ádné mimoiídné poloŽky'

24. _QBG4!!z4Č!Í-!pŽÁ4sB
vroce 2oo4 spo]ečnost zaloŽi|a ořganizčnÍ sloŽku na slovensku za účelem obchodování se sortimentem
společnosti' Z roáodnuti vedení společnoýi skončila ořganizační složka k3l'l2.2008 svou činnost na
Slovensku. V roc€ 2009 bylo dokončeno účtoÝíni organizační s]oŽky v souvislosti s ukončenímjejí činnosd' od
l.l' 2oo9 pfuobi]a do 30'ó' 2009 jako neoh]ášená provozovna za účelem splněni všech povirurostí vyplývající
z činnoýj oŤganizační složky.

25. vÝZNAvNÉ UDÁLoST|. KTERÉ NASTALY Po DATU ťČETNi ZÁVĚRKY

Žádné význaÍnné události v roce 20 l 0 po datu účetni závěrky 2009 nenastaly klomě určitého z}oršeĎí finanční

\ituace v lété tohl'to íolu'
í"*-č (/A

l9
čŘ



Explosia a.s.

Účetní ávěrka k 3]. prosinci 2009

PŤehled o peněfuÍch tocÍch (viz přiloha l)

dne:

t3 4 2010

Podpis statutrirniho
orgánu účetni
jednotlry:

Ing. JosefTichý' Csc'

osoba odpovědná osoba odpovědná
7a ličeÍnjciví 7á liče1ní 7ávěrkD

oméno. podpis): (jméno' podph):

Ing' Tomáš Prokop Jana NavÍítilová

íffi-il
o€R'o' .o:

trait'sž

20



Přéhled o péněŽnÍch tocich {casň flow) v tig. Kč
31.12.2009

Exptosta a.s.

)znač' TEXT období
Minulé
období

šlav peněŽních pÍostředků a peněžních ekvivalentú na začátku úcetniňo obdobi 32 76E 79164

'eněŽni tokv Ž hlavni YÝdělečné činnosti {Drovozní činnosti)

z. jčetni lisk nebo /llála , běŽné éinnoslipled /dánénlm 65 64C 64 58ť

JDraw o néoeněžní oDeEe 23 05t 48 09C

)dpisy slálých aktiv s výjimkou zúst' ceny prodaných slálých aktiv a dál€
lmořováni oceňovacího rozdílu k nabvtému maietku a qoodwillu 35 893 36 542

4.1.2 změna stavu ooravnÝch ooloŽék' rézeÍv I79!
4.1 3 zisk azlÉťa) z orcdéié siilÝch aktiv 17( 192

r'Ýnosv z dividend a Dodílů na zisku € 50c

4.1.5
Vyúčtované nákladové úroky s Úimkou kapilalizovaných Úroků a vyúčtovanÉ

'I 33? 1562
4.1.6 jňpadné úpíaw o oslatní nepeněŽní operace

^.2
itálU 101 161 _93 37€

Á 21 ích účIů áktivnich
zp

38 041 -30 361

t 22
změna stavu kÍálkodobých ávazků z provozní činnoŠli pasivních úaů

16290 12143
423 46 830 -20 472

4.2.4 kŮ á péněŽnlch ékvivalentú

bcené úÍoky s ýimkou kapitalizovaných úrokú -3 524 -2107

z 187 544

4.5 ná daň z pří,mú za běžnou činnosta za doměÍky daněza mnulá období

jmy a výdaie spojené s mimořádnymi účelnim přIpady

dividendy a podily na zasku 8 50C

xxxx&i!!ý'p€něŽnÍ tok z píovoťnl ťxiogd :':] *'}r:. ' ''.*x .: ':l'}]'''7 2.'l -lt'.aal
Peněžní tokY Ž lnv€stični činnosl'
t1 Výdaie spojené s pořízénim stilých ak1ý 43 094

)2 rňimy z prodeie siálých aktiv 2 545 2m!
júiěky a úvěry spřizněným osobám

lEtý pďiÉ'&rx'!i{.!cl sé l invéstiční činno.ť l]':i:.x'x'''xxx'.;-é9 
r 13 11 021

Deněžní tokv z finančnich čanností

1 Změna stavu dlouhodobých' popř. kÉtkodobýď ávazkŮ í2 38€ 106 072

]opady změn vlaslniho kapilálu na peněŽnl prosliedky a peněžni ekvivalenty ,,7.e .čřa\
' .,+t *\
. /j..:1 o

.E{-,,
.o/

ft' á))/

c.2.1
avýšéni peněž. proslÉdkú a p€něŽ' ekvivalentú z lilllu uýšéní Žákledního kapitálu'
)misnÍho áŽa' event' reÉNniho íondu vč€t'ě sloŽenýó áloh na tolo navýšeni

/_d'-
c22 /volac€ní oodílu na vlastním kaDitálu soolečníkům <l'i

Delšívkladv EněŽních omstředkú sDolečnÍků a akcionářů

c24 Ú hrada áÉtv soolečníkv

c25 Přímé plalbv ná vÍub fondů

c.2.6 /yptac€né dividendy nebo podíly na zisku š
í!*!eněžní tok vztahÚilcÍ sd k řlrlaiič x''**',x*r**xa:: *::a'] -12 386 106 072

aisté zvÝšenl ÍesD. snEénl D€néžních orostředků -14 259 46 392

R, stav peněŽních pmslfudků a peněžních ekvivalenlťl na konciobdobí 18 509 32 764
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Zpráva nezávislého auditora
z audiE konsolidované účďní zavě]ky konsolidačního celku

ExPlosia a's'-
PARDUBICE, -scrrÍlr to7' Pl9c 53o5o

lC! 25291541
k 31.12.2009

T- ryía ]Eávisreho auditord z audifu konsolkiovarÉ ú&tní ávěrky je uÉefla iedinemu akobniáři

altiJeffiy Explo6ia a.s.

o*ňr FrE pňloženou konsolilovanou ú&tní ávěrku konsolilaaího celku Explo6ia a.s', tj. rozv€hu
t 1.122 D, výiaz zisku a zbáty za obdobíod 1.1.2009 do 31.12.2009 a přílohu této účetslíávě*y,
ůlě poÍÍst použitých významných úfulíď metod. l'rdaje o konsolidačním celku Explosia a.s' jsou

uwrbry v Éiloze této úfu|í závě.ky.

b 
=5.aL€íÍ 

a vá é zobrazení konsolido/arÉ lfuií ávěrky v souladu s českými 'trbími 
pňedpisy

soirá iattámí orgán spoleóoďi Explo6ia a.s. součá51í této odpov&rpďi je navňnout, ravést a

= 
ÍrňÍ koíboly nad sesbvováním a věmým zobrazením konsolidované účetní ávěrky tal! abY

dué výaamne nespnávnosti zpúsobe é podvodem nebo ďybou, z\olit a uphtňovat vhodÍÉ
ltli mbdy a provád& dané sibaci ďiÍÍĚřene učetní odhady.

'arí 
Úblpu ,e vydat na ákladě pío\i€deného auditu \.ýÍok k této konsolidovane účetní ávěr@. Audit

iíE píol/€d|i v souladu se ákonem o auditorech 'a Mezinápdními auditorskými standardy a
1a!,Éďďni aplikafuími doložkami KoÍÍlory auditorů ceské republilq. V souladu s těmito pHpisy
řnE povinni dodržovat ďické normy a naplánovat a provést audit tak, abyóom získali pňměřenou

'sel, 
že účelní ávěrka neobsahuje \.rznamné nesprávnoEti. Audit zahrnuie provedení auditorskýď|

pd.pÚ, 
'ejkt!ž 

cílem je získat dokazní informace o částkach a skuÉDstech Wedených v ú&lí
áĚe. výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditom, včetrÉ posouzení rizi& že účetslí

záYěíb ďEahuje \rýznamné nespévnoti zp0sobené podvodem nebo chybou. Při po6uzováníÉchto
.it' afr. přihledne k vnitřním kontsolám, které jsou relevanhí pro s€sbvení a věnÉ zobrazení
dbÍ závěíky. cílem posouzení vniďních konbol je navrhnout vhodrÉ auditoíské poďupy, niko'i

r'Ěň se k uónnoďi vnitřnfuh konbol. Audit též zahmuje po6ouzení vhodnoďi použiých účebích
a+ pa*enosu účetních odhado provedených ved€ním i poGouzení celkové prezentae účetní
r#fiy. Dqnníyáme se, že zísl@rÉ důkazní inforÍnace tvďí dostate&ý a vMný áklad pro vyjádření
éD výroku.

h* našďlo názoru konsolkJovaná účetní ávěrka podává věmý a poďiyý obraz akt|v, pasiv a
ffiÍ sihEce konsolila&ítlo elku Explosia a.s. k 31.12.2009 a niák|ado, výno6ů a výsledku
lry.tňení za rok 2009 v souladu s českými účetními pňedpisl.

v Prdze drÉ 3. 6. 2010
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Explosia a s.

Priloha ke koosolidovaE úč€tníáver(e k ] l' plL''inci 200q

Explosia a. s.

Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 3l. prosinci 2009

Popis spo1ečnosti

Exp|osia a' s. (dále jen ,'společnosť') j€ pnívnickí osoba' akcjová spoIečnosl která vznikla dn€ 2 l '
7 ' l 998 a sidli v PardubicÍch _ Semtíně, Česká republika' IČo 252915 8 l ' společnoý začala svoj i

hospoalářskou činnoý v p1ném rozsahu po n€peněŽitém vkladu části podniku jediným
akcionářem. společnosti Aliach€m a' s. k 3l' 5' 2002 ve výši 148 nil' Kč a náSledným naÚŠenlm
ákladníbo kapitílu o 716 mil. Kč' keré bylo splaceno zápočtem se ávazkem z tifu]u VloŽených
Úvěrů včetně přÍSlušenství.

Hlavnim pfudmět€mjeji činnosti je Úvoj' \.ýToba' úpťaw' přepřav4 nákup, prodej, půjčováni'
uschovávání a archodnocoÝínÍ zbraní a střeliva do zbranl podléhajicí ŤegistŤaci podle Zákona a
vojenských zbrani a vojenského střelivaa dalši činnosti tyto aktivjty podporujÍcÍ' Jako \"ýÍobc€
výbušnin patři Explosia mezi strat€ické společnosti významné pŤo bezpečnost státu

Česki konsolidační ag€nfuÍa byla od Íoku 2004 do 3 | ' l 2.2oo7 naj it€l€m l00% akcií společnosti'
které ziskala na zíkladě vládnÍch usneseni č' 54 a č' 193 v souvislosti se vznikem spol€čnosti
}ryčleněnÍm z ALIACHEM a.s' v roce 2002. Česká konsolidačnÍ agentura zanikla dle ust' 5 20
Zíkona č. 239/200 t Sb' dnem 3].prosince 2007 bez likvidace' Jejín pnívnim nástupc€m se stal slríl
zastoupený Ministerstvem Íinancí, na kteÍý pieŠla pláva a závazlry České konsolidační agentury ke
dni jej ího ániku. Počínaj e ] . l '2008 je tedy jediným akcionářem stát zastoupený Ministerstvem
financí a má tak nad'ále plnou kontrolu nad akci€mi spo]ečnoýi ve srnyslu původni deklarace o
jejím vmjku.

Hospodďeni v roce 2009 bylo ve srovnánÍ s plánern významně hoťší. p1án byl postaven jako
náročný úkol' kteď dostatečně nereflekoval hospodářskou krizi a skuťečnost' Že n€ní očekáván
ádný Úznamný kontrakt mimoŘ{dného charakteru j ako v mjnulých letech. siiuac€ ve společnosti
byla také ovlivněna výzlalnnou personá|ni změnou na funkci g€nenílnfto ředitele a předsedy
představ€nstva pokačujÍci z roku 2008 do sÍpna 2009' kdy došlo kda]ší změně.

V tomto Íoce také doš]o k rozhodnulí o likvidaci dceřinné spo]ečnosti IstÍocbeÍn Exp]osives
odkoup€né po cca dvoul€tem jednání od s]ovenské spo]ečnoýi Dus]o a's. v roce 2008'jejíž
hospodď€ní si bohuŽe] lTádalo toto řeš€ní a nárůst adminislralivy kolem qřizování této agendy
nepřímivě zatí'l chod rnateřské společnosti'

Běhern roku 2009 zůstalo sloŽení dozorči rady bez€ změn' v představenslvu se novými členy v
dubnu stali ]ng. Josef Ti€hý' csc a Ing' David Jung a v srpnu byl odvolán p}edseda MgŤ. Ing' Aleš
DoleŽal. Novým př€dsedou byl zvolen dosavadni mÍstopředseda a nyní geneIální ředjtel Ing. Josef
Tichý' csc.
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osoby podilejici s€ k dafu ávěrry 31'12.2009 deseli' dvaceti a vice pŤoceÍty na ákladním
kapitáluI

Explosia a. s-

PŤiloha ke konsolidované účetnÍ ávěrce k 3l' prosinci2009

Členové statutárních adozorčích oťgánůk ]l' prosincí 2009|

Stát zastoup€ný Minist€rstvem financí 100%

Spo]ečnost n€má uzavřenou ovláda€i smlou\u o rozděl€ní zisku s akcionáři.

D@. lng' l 'adls]av l,chký, csc.

Čto:

čto:

Ing. Bedlicb vďkú. csc'

Spol€čnost má následuji€i organizačni stukturu: úsek generálního ředitele' finančního ředilele,
\"ýrobního ředitele' ředitele sprá!ry a ředit€l€ Výzkumného ústa\u prumyslové ch€nie (vUPCH)'
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Explosia a. s

poslánímje podílet se na slovenském trhu vrtných a třhacich praci'

3

Příloha ke konso|idované účetní ávěrc€ k 3 1 . prosinci 2009

Popis společnosti Fospola- s'

Veřejná obchodni společnost Fospol vmikla v roce |99] privatjzací úseku lomového hospo&iřsaví
tehdejší akciové společnosti CEVA Prachovice, dnes Holcim (Česko) a.s.' č]en koncemu' a
zahájila prováděnÍ vřtných a třhacich přací na lomu Pracbovice v objemu cca 1'3 mi]' t homin
Íočně' V nísledujicich tfuch letech společnost převzala nákladní dopřavu dopmvníbo střed;ska
CEVA Prachovice a.s. a svoji nosnou činnost' provádění tŤtných a trhacích pmcí' ťo^ířila dále na
lomy Čemý Důl a Homi Lánov pro KrkonoŠské vápenky Kunčice a.s' a 1om chíniky p]o stavby
silnic a Žele úc a.s'' o.z. Ílradec lcálové. čimŽ zvýšila průměmý ročni objen těžby na cca 1,9 mil.
t homin. V dalšich letech se společnost soustředi|a ía postupné odkupování přonajatých výTobnich
prostředků do svého vlastnictví a začala investovat do vlastniho materiá|ně - technického \'ybavenl.

Vroce 1999' kdy společnost byla j;Ž ve všech sněrech konsolidouína' došlo k jednoÍázovemu
roŽšířcní tehdejšího objemu !"ýkonů o cca l'6 mil. t homin ročně na 6lokalitách a's. Tarmac
severokám€n' dnes Tarmac CZ a's.' ve střednilrh a s€veroÚchodních Čechách' Skokové rozšiř€ni
uz€mní působnostj fllmy spo1u s přechodem z dosud místně kumulované těŽby na větši počet
rozlroušených lomů často s poměmě malýÍn objemem těŽby nutně \ryvolalo potřebu ŤeořgaÍizace
zaběhnutých postupů pníc€' ktero společnost zbruba po dvou letech úspěšně završila.
V následujících ]etech společnost ťozšířila svou činnost o provádění vrtných a trhacich praci na
lomu vlastějovice a.s. TaÍmac SeveÍokámen, dnes Taťmac cZ a.s.' a zahá.jila postupnou
Íesaukfuralizaci, jejírnŽ cílem je dosažení \T/šší flexibility ve vztahu k měnícímu se trhu a další
posilování pozice společnosti v oboÍu sluŽeb pťo powchové dobývání homin-

od ].].2003 spol€čnost změni]a svou pnivní formu transformací z veřejné obchodnÍ společnosli na
akciovou společnost, se zachováním pÍávní kontinuity' vlaslnické sluktuťy a identity vr'ějších i
vnitřnÍch vztahů, a zahájjla novou strategii přístupu k ákaaíkům spočIvajicí v Íozšíření
slívajicího rozsahu sluŽeb o manipulaci a transpoÍt materiálů na lokalitě. cílem loholo lroku je
poskytnout objednate]i systém tzv' ''komplexni obsluhy" lonu' jenz zahmuje sloučení vřtných
praci, tŤhacích pÍací a set'undémího rozpoj€ni materiálu s nakládkou a svozeÚ suŤoviny do
primámfto drtiče do jednoho souvislého technologického celku' dop|něného o př€voz hoto\"ých
výŤobků na Ínezid€ponie' ryváŽeni odva]u a provádění skrývek apod. tak' aby poskýovaná sluŽba
byla opravdu komplexní a objednatel Inoh| sousředit svoje kapaciry pouze na zpracováni navezené
suro\in) \ lechnologlcle lince a prodej \)robLů'

Dn€ l l ' 1.2007 by| pÍodán majo tn í balík akcii společnosti, jehoŽ dřŽite]em se stala Explosia a.s',
Pardubic€ seÍntín' Explosia tímto kokem zawšila svůj dlouhodobý áměr a spojením silného

ÚÍobce výbušnin sjejjch největším uživatelem na trhu zajistila do budoucná \TsolÝ potenciál
růstu pro oba subjekty' Dne 29'1]'2007 Explosia dokoupila zbýek akciového podí]u ryZických
osob a ýala se vlastníkem l00% akcií společnosti FoSPoL'

N€jÚznamnějši události roku 2008 bylo navýšeni základnlho kapitálu společnosti o 27 milionů
koÍun formou nep€něŽnifio vkladu střediska vřmých a třhacich prací Explosia a. s- s tímto krokem
bylo spojeno Úrazné rozšířeni činnosti a z toho odvÚející se náŤůst strojnfto 'tTbavení a zv:išení
počtu zamčstnanců.

V přůběhu ťoku 2009 společnost ukončila činnost na lomech Tarmac cZ a' s' ' Daná situace
společnost donuti]a společnost k reorganizaci pracovnich si1 a zkvalitíění využití strojního parlu
nasazeného na kompl€xní obsluhu lomů pro dalšího kličového zákazníka' M-Silnic€ a' s..

V průběhu Ťoku byla záloŽena na Slovensku dceřinná společnost FosPoL SK s' r' o'' jcjímž
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ČIenové statulímích a dozoÍčích oÍgánů společnosti Fospo] a' s. k 3]- pÍosinci2009:

IŤedseda: lng'D'vid.lung

Mislo/cdscda Zd..čkForšt

Čten: lng JitisinÚdl

Společnost má násl€dující organizační strulturui úsek odbomi ástupci. lŤchní TVo. výrobnírto
náměstk4 obchodního náÍněstka' ekonomického náměstka a pro;ektovébo manaŽ€ťa'
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Popis společíosti lstrochem Exp]osives a. s.' v likvidaci

Akciová společnost Istrochem Explosives a.s. by]a založena roku 2008' jako obchodni společnost
s Úrobním prograrnem \"ýŤobou pŤůÍnys]ových rhavin. Za]ožení společnosti bylo scilem
vyčlenění ýroby průmyslo\"ých trhavin z akcjové společnosti Duslo a. s.' pro kterou byl výrobní
prognm okajo\"ý' Následně došlo k prodeji nově zaioŽené společŤosíi Explosii a' s', pro k€rouje
Úroba průmyslových tÍhavin klíčovým !"Íobním programem' který chce nadal€ rozšiřovat a
expandovat na nových perspektivních trzích'

Vlast obchodni transakce souvisejicí se vmikem nové společnosti IstÍochem Explosives a' s.
proběhla ve Íech bodech:

]- zaloŽení společnosti lstÍochem Explosives a.s.3.7.2008 se ákladnlm kapitálem l 000 tis.
SKK

naYýšenÍ Z{kladniho kapitílu společnosti Isťochem [xplosives a' s' nepeněŽnim vktadem na
}odnotu 66 500 tis. SKK k 1.9.2008

3- spol€čnost Explosia a.s. odkoupila akcie spol€čnosti Istrochem Explosives a' s' od Dusla a' s'
k 1.9.2008

společnost má v nájmu a podnájmu nebytové přostory a pozen*y v aÍeá]u IsrocheÍn Reality' a.s-

na Nobelov€j 34' Bratislava za úč€lem provozováni \"ýroby' výzkuÍnu, vývoje, zkoušení a
skladovaní pťůmysloYých trhavin' NájemnÍ smlouva je na dobu určitou do 3l']2'20] 0 s moŽnosti
podloužení do 30.6 20l l(opce)'

výsledek hospodďení spo]ečnosti v průběhu roku 2009 si \ryádal roáodnuti j€diného akcionaie,
maleřské firmy o zrušeni společnosti lstrochem Explosives a. s. a zároveň o vstupu společnosti do
likvidace s účiíností od 15'8'2009.
Likvidátorem společnosti byla pověŤena spo]ečnost PATENT IURIST s' r. o.

Členové stafutámích a dozorčich orgánů společnosti Istrochem Explosives a's. v likvidaci k 3l.
prosinci 2009:

Předseda] líg. Jďoslav Ninrichlr

Mistopleds€da: lng. Štefr Šutaj

Čtcn: Ing PerNosál'

Předscda: lng' ToÍ'áš trckop

Misto!ředse& lng' Jáí DÍáb

čten: PeleÍHladit
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1. \.YMEZENÍ KoNsoLrDAčNiHo CELKU

N&ev společnosti sldlo společnosti Podil stupeň závislosti Způsob
naZK konsolidace
(v 7")

Mateiská společnost
Explosia a. s.

Dceřinná společnost
Fospol a. s.

Dceřinná společnost
IslÍocbem Explosives a
s., v likvidaci

Dceřinná spol€čnost
spo]ečnosti Fospol a' s.
společnost
Fospol SK spol. s r. o.

Semtín l07
530 50 Pardubice N/A

Továmi 302
538M
PÍachovi€e l00 %

Nobelova 34
83ó 05 Bratjslaýa

100 %
BÍestovská 123
0ó6 0] Humenné

Rozhodujtciv]iv plná

Roáodujlcl vlit plná

Roáodujlťi ýliv plná

N/A N/A

t00%

Změny ve sloŽenÍ skupiny:
Spo]ečnost Fospol a. s. zaloŽi,la 24'6.2009 Í\a slovensk! Fospo| sK, spol' s ť.o. s vkladen 7.000
EUR.
Skupjna získala l00% podilna záktadním kapiL{lu společnosti Fospol sK spol' s r.o'

.r. ÚČETNi \4EToDY A oBECNÉ ÚČETNízÁsADY

Účetnictví skupiny ie v€deno a konsolidovaíá účetní závěrka byla s€stavena v souladu se zíkonem
č.5ó3/199] sb., o účetnictvi v platném zněni' \Tb]áškou č' 500/2002 sb'. kerou s€ provádějí
některá ustanovení zákona č. 5ó3/199l sb.' o účetnictvi, ve zněnÍ pozdějších př€dpisů, pro účetní
jednotky, kteřé jsotl podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účehictvÍ v platném zněŤi a
Českýnj účetními standardy pro podnikate]e v platném Zrění.

Účetnictví r€spektuje obecné účetnÍ zásady. především zásadu o oc€ňování majetku historickými
cenami. zásadu účtováni ve věcné a časové souvislosti' zásadu opatmosli a předpoklad o

schopnosli úč€tn í j ednotky pokŤačovat ve svých aktivitách.

PÍo úč€ly sestav€ni konsolidované účetnÍ ávěřky skupiny Explosia s ohledem na prin!i
výmamnosti došlo ke sjednocení účetnich postupů v řámci sk'rpiny'

Údaje v 1é1o konsolidované účetní ávěr€e jsou \Mádřeny v tis. Kč.

srovnatelné údaje za minulé účetnÍ obdobíjsou doplněny-

RozJah konsolidace a způsob přov€d€ní konsolidace

Skupina podnikůj€ tvořena mat€řskou spo]ečnosti Explosia a's' a dceŤinými společnostrn;'

Dc€řinou společností se pro účely konsolidace rozumí spol€čnost, v níž má mateřská společnoí
rczhodující vliv Eosťednjclvím vlastnictvi více ÍeŽ 50% akcií na základnín kapitálu'
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Příloha ke konsolidované účetni ávěrc€ k 3 l . prosinci 2009

Dceřiné společnosti jsou konsolidovány metodou plné konsolidace.

Konsolidace ploou m€todou

ÚDraw oc€něni aktiv a ávazků dceřiné sDolečnosti

Ustanoveni Zíkona č' 563/199l sb'' o účetnictvi, týkaiící se sestavování Konsolidované účelní
závěÍky' požduje, aby se v případě, Že se výaalnně liši ocenění aktiv a závazků v účetnictví
dceřiných společnostÍ od reálné bodnoty, provedla úprava ocenění na řeálnou hďnofu ke dni
alvizice n€bo ke dni zvýšení účasti na zátladnim kapitálu.

Váled€m k tomu' že vedení společnosti nepř€dpokládá' že by se účetni hodnoty aktiv a závazků
yýznamně ]išily od Íeálných hodnot' byla akiva a závazky dc€řiných společnosti zahmuta do
konsolido!ané uČetnl za!éÍl) v ucelnim ocenénl'

Vvčíslení konsolidačního rozdilu

Konsolidační řozdíl j€ rozdÍl mezi pořizovací cenou podÍ]ů dc€řiné společnosti ajejich oceněnim
podle podilové Účasti nrateřské spo]ečnosti na výŠi vlastniho kapililu k€ dni akvizice nebo ke dni
dalšiho zvýšeni účasti (dalšjho pořízení ceníých papíru). Za den akvizice se považuje datum, od
něhož začíná účiÍně ovládající a řídici osoba uplatňovat příslušný v1iv nad konsol;dovanym
podnikem.

Konsolidační rozdíl se od€pisuje 20 l€t rovnoÍněmým odpisem' polud ne€xistují důvodu pro kratši
dobu odpisovíůi. Konsolidační rozdíl se zúčtovává do poloŽlcy zučtování aktivního konsolidačniho
rozdílu na vrub ftíkladů z běžné činnosti.

odpisy konsolidačníbo řozdílu se \,ykazujÍ ve Zvláštní položce konsolidovaného Yýkazu 
'sku 

a
zltály'

V souvislosti s vyčíslenlm konsolidačního rozdÍlu a }yloučením podí1u mateřskébo podnjku na
jednollivých ďožkách vlastního kapitálu (včetně výsledku hospodaření) ke dn' akvizice a zvýŠení
majetkové účasti, byla provedena i adekvátni úprava v konsolidovaném yikazu zisku a ztráty'

Vzhledem k toÍnu, Že ke dni akvizice a n|ísledného zYýšení účasti nebyly v}pÍacovány meitírnnl
Účetni ávěrky' byl pro účely lyčísleni konso]idačního rozdílu a souvisejici úpra\ry
v konsolidovanérn výkazu isku a zťáry' propočlen průměmý výsledek hospodďeni.

sumarizace údaiů účetnich závěrek matekké spq]qllastj a dceřinnÝch sDolečnosti

Mateřská společnost sečte pktřídčné a upravené údaje ze své účetní ávčrlq s pře1říděnými a
upravenými údaj i úč€tnl závěrky dceřiných společností'

Vyioučení vájemných opeÍací mezi mateřskou sDolečností a dceřinou spq!q!!as!!

Vyloučení účetních op€Íací bez vlivu na výsled€k hospodďeni.
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Kompletně se \Tlouči vzáj€mné pohledávky a ávazky' náklady a Únosy v nímci Skupiny. ktere
mají \.ýznamný vliv na stav maj€tlu' závazků a \'ýs]edkové poloŽty v konsolidované účetnÍ
záNěrce.

Vy]oučení úč€tních operací s vliv€mna Úši \"ýsledku hospodď€ni

Při sestavování konsolidované rozvahy a konsolidovaného \"ýkazu zisku a ztráty se vyloučí
vájemné opera€e mezi mateřskou společnosti a dc€řinou spo|ečnosti s výmalDnýn vliven na

Úsled€k hospodaření skupiny' mimo jiné v těchto případe€b:
a) Prod€j a nákup zásob v rámci skupiny

V přlpadě \yiučování ýs|edku bospodaření realizovaného z nákupů a prodejů ásob
v nímci skupiny s€ v konsolidované rozvaze a konsolidovaném Úkazu zisku a áráry
opravi oc€něni zásob a yýnosy dosaŽené z prodeje zásob'
Prod€j a nlíkup dlouhodobého majetku v rámci skupiny
V případě }ylučováni Yýsledku hospodďeni z náLupu a prodeje dlouhodoh:ho maj€tku se

Únosy z prod€je dlouhodobého majetlu opraví o Íozdí1 mezi p.odejni cenou zůstatkovou
cenou u dodavat€le- Zároveň se upraví oprávlry dlouhodobého majetku v konsolidované
úč€tní závěrce'
Přijaté a v}placené dividendy V rámci skupiny
o přijaté výnosy z dividend se sníží !ýnosová poloŽka koísolidovaného Úkazu zisku a
zEáty a Zíroveň zvýši nerozděl€ný zjsk minulých l€t v konsolidované rozvaze.

b)

c)

3. ZPŮsoBY octrŇovÁNí A oDtrPlsoVÁNí

Způsoby ocerlování, kteř společnost poúívala při sesiavení účetnl závěÍlcy za rok 2009, jsou
následlr.jící:

a) Dlouhodobý nehnottrý maiet€k

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách' kteÉ obsahují cenu pořízeni a
náklady s poříze m souvis€jicí. Za dlouhodobý nehmotný majetek je povaŽován Ínajctek od
hodnoty 5. tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný maj€tek je odepisován do ná{ladů na základě
předpok]ádané doby Životnostipřislušného majetlu.

b)Dloubodobý hmotný mrjetek

Dlouhodobý hmotný majelek s€ oceňuj€ v pořizovacich cenách, kteřé zahmují cenu pořízenl.
nállad} na dopratu. clo d ddl<l nátlad} s pon/enim souvlsejlci'
Náklady na ťechnické z}odnoc€ní dlouhodobého hmotného majetLu zryšujíjeho poiizovací cenu.
BěŽné opravy a údťžba se účtují do nákladů'
Za dlouhodobý hmotrrý majetek je povaŽován majetekjiž od hodnory 5 tis. Kč (i€dní se o drobny
d louhodobý naj€t€k s dobou pouŽitelnosli delší nežjeden Íok)'
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Pří]oha ke konsolidované účetni ávěÍce k 3t' prosinci 2009

odpisováni

odpisyjsou lTpočteny na ákladě pořizovací ceny a předpokládané doby Živobosti příslušného
majetku.

Dlouhodobý nehmolÓý najercr

sloje. přiíoje a Zaři&íi

Jiný dlouhodobý bnotíý majclcr

25
l5-?0

22t
2 -2t

c)fimnčni majetek

Králkodobý f'nančni najetek je tvořen p€nězi v hotovosli a na bankovnícb účtech, dlouhodobý
finanční majeGk společnosti Explosia a- s. tvoří akcie dcefiné společnosti Fospol a' s. a Istřochem
Exp]osiv€s a. s'

d) Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnýÍni pořizovacimi cenani s pouŽitim váženého
aritmetjckého pruměru' Pořizovaci cena zásob zahmuje nák]ady najejich pořízeni včetně nák]adů s
pořÍzenin souvisejicich (náfady na přepravu' clo, provize' atd')'

Zásoby v]astní !ýroby se oceňují:

- nedokonč€ú chenická výroba hodnotou spot}ebovaÍého matenálu a po|otovarů

- nedokonč€ná zakázková výroba a úkoly tect!Íického rozvoje skutečnými vlastními náklady.
vlastni náklady zahmujÍ pňmé materiáloýé a ostatní přímé Íák|ady' přímé mzdy a \"ýrobní
r€žii podle plánové saz}y najednu odpracovanou hodjnu

- polotovary vlastni'!"ýroby a hotové výřobky se ocenují na bázi vlaýních nákladů ýroby (tj.
přímé materiálové a ostatni přimé náalady včetně spotřebovaných polotovaÍů a výrobní režie bez
spnivni a odbýové r€žie)'

oceněnÍ nepoř€bných a nepouŽitelných ásob se sniŽuje pÍostředniclvin účtu opÍavných poloŽek'
K datu sestavenÍ účetni ávěrky j€ pořizovaci cena hotových výrobků uprav€na na prod€jni cenu
(pokud je nižší) pomocÍ opravných po]ožek. Výše opra\Ť'ýcb po]oŽek.ie ve finančních Úkazech
uvedena ve s]oupci koť€kce.

Nakupované Zísoby společnosti Fospol a' s' jsou v okaÚŽiku pořízfní účtovány do spořeby'
K 3l'12. se prov€de ryzi€ká inventura a zjištěné stavy zásob se úč€tně zaúčtují na sk]ad maleÍiálu'
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Příloha ke konsolidované účetní ávěíce k 3l. prosinci 2009

e) Poh|edávky

Pohledávky se oceňuj í jmenovitou hodnotou' ocenění pochybných pohled.ivek se sniŽuje pomocí
opravných po]oŽek' účtovaných na }Ťub nákladů najeiich íealizačni hodnotu'

0 vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti Se vykazuj€ ve Úši Žapsané v obchodnim r€jstříku krajskébo soudu'
vklady přesahujÍcÍ zíkladní kapitál se lykazuji jako €misni ážio. ostatní kapilílové fondy
společnost \]4váři podle svébo uvližení na ák|adě stanov.
Podle obchodního zíkonilu společnoý vytváň rezervní fond ze zisku nebo z připlatků společnihi
nad hodnotu vkladů'
Akciová společnost je poviÍna vývořit rezervni fond v roce, kdy poprvé dosáhn€ zisku' v€ výši
20% čistého zisku, ne však vice než ]0ol" základniho kapitálu' V dalŠích let€ch D'tvíří.ez€rvní
fond ve výši 5% z čistého zisku až do výše 20% základního kapitáIu' 't'akto vývořené zdroje sc
mohou pouŽÍt j€n k úhrMě ztráty

g) Přijaté úvěřy

K'rátkodobé a dloubodobé úvěry jsou zaúčtovány v jmenovité hodnotě' Za knítkodobý úvěr se
povaŽuje i část dlouhodobých úvěÍů, kteráje splatná dojednoho toku od data účetnÍ ávěrky'

h) Finanční leasing

Spol€čnost účtuje o najatém rnajetku tak' že zabmuje leasingové splátky do nák1adů a aktjvuje
kupni (zůstatkovou) hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se
moŽnost nákupu' splátky nájemného hťazené před€m se časově rozlišuií.

i) Devizové operac€

Majetek a ávazky pořízené v cizí měně se oceňují v česlcýcb korunácb v kurzu platném ke dni
jejich vzniku, a k€ konci loku byly oceněny kurz€n platným k 31. 12' \,yblášeným českou národni

Útetni ziverry zahraničních spo]ečností vstupujicích do konsol;dace jsou př€počteny do Kč
kuÍzem p]amým ke dní' ke kterému je s€stavována konsolidovaná účetni závěrka'
KuÍsové ÍozdíIy vzniklé v nfunci konsolidačních úprav lTp]ývající z přepočtu podíiu ía vlaýním
kapitálu dc€řiné spol€čnosti ke dni akvizic€ a ke dni sestavení konsolidované účetni ávě.ky Jsou
vyká?ány v rárnci samostatné položtf ve vlastním kapitálu oceňovaci rozdily 'ýyp]ývajjc'
z konsolidačnich úprav.

j) Účtování nákladů a výÍosů

Výnosy a náklady se účtuji časově Íozl;šené' tj- do období, S ninrž věcně i časově souvisejí.

společnost účtuj€ na vrub nákladů tvoÍbu Íezerv a opravných poloŽ€k na krýí všech rizik' Žrál a
znehodnoc€ní' k€rá j sou ke dni sestavení účetni ávěrky známa.

o zisku ryplývajícím z dlou}odobých obchodnich smluv se účtuj€ aŽ v okamŽiku dokončeni a
ly1hkuÍování zakázky'

é-':>
""KffiĚ-eEr
\"o*,/



Explosia a. s.

Přiloha ke konsolidované účetní ávěÍce k 3l ' prosinci 2009

o. zkku' zhlavni činnoýi se účtuje v okamŽiku realizace lyskladnění dodávky odběrateli' ovýnosech z dalšich činností se účtuje vokanžiku dokonč;ní zakízky n€bo ,ri.]"'"" 
',l."*"

'/ýzkuÍnu.

k) Daň z příjmů

Náklad'na daň z piijmů se pďlti za pomoci p]atné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo
5nlzeného o lnale nebo doca\ne danové neumalelné nát]dd) a ne'Jaňolane lyno'rinapt' tloroa
a ZučIovanl o\tátnich re/en a opravn)Ch polorek. nátlady ni reprezenLaci. roáir ní"riíc",n''iu
dďoB'miodpis} ad')

odlozeM dano\a polinnoí odráZ daňo\) dopad prechodn)ch roál'lů me7iZůsldlko!1micendml
d\tll a pa\lt ., hle'jlsla Účetnicl! i a vano!eni 7akladU dane 

' 
piiimu'

l) Dotace^nv€stičtrí pobídky

D_olac€ 7:íátn]ho rozpoČfu t:podporu i€leni projektů \ýzkurnu a vývoje v roce 2oo9 posk},buté
na záxlaoe rozňodnuti MPo CR a Mo cR

společnost účtovala o pŤijatých dotacích na úh.adu nákladů. Týo dotace byly zúčtovány do
výnosů společnosti

ll

lío*'c >
*" [ť'"q ť

,%c};Á "' .o:
tuair" sl/



Příloha ke konso|idované účetní ávěÍce k 3 ] . pÍosincj 2009

4. I)T,OT]HOINRY MAJETDK

Explosia a. s.

a) Dlouhodobý nehmotný nai€tek ( v tis. Kč)

PoŘzovAci CENA

0

680

2129 9l 2 222

51620

0

51 52

,<i:.*'' řar

"t'64 ť-Čffi
9A .o)
Yuait. s)z
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Explosia a. s.

Příloba ke koísolidované účetní ávěrce k 3 ]. přosinci 2009

OPRAVKY

pÓložIy bodnola

518

r 173

23 141

286

4 025

ó35

I 659 0 562

25 658

ocenit€lná přáva' patenty a licence jsou odp;sovány po dobu životnostj' jak je stanoveno
v přislušné smlouvě'

|l

C*':>5' !Íř .El< ř^L-'.řrl

C.H3.oá 
"9)'.€oait, ŽŽ



Explosia a. s.

Příloha ke konsotidované úč€tni ávěÍce k 3l' prosinci 2009

b) Dlouhodobý hmo.ný najetek (v tis. Kč)

PoŘrzovÁcí cENA

staýby 6?5 614

slÍoje. přiíÚe a ZďiTni l95 869

DopÍavni plosliedly 48 238

444

m.jerek 0

PorcmKl_ 116 452

Umčlcc*ádila l

meleEt I70

2 5t8

ó]l0

I 000 5 065

23

5I 136

t2 761

680 445

187192

46ól8

291

236152

I

21149

2 0(x)

52 593 17 164 I 174151

l3t 656

'ío*-Č 
ř,}r

"!"64 ť
c.88.

\"on.'J2
t4



Explosia a. s.

Přiloha ke konso|idovane |ič€fuí ávě.ce k 3 l ' prosinci 2009

oPRÁvKY

1349

8ó857

2t 612

0

0

0

l8l4r

6258

ll0ll5

22 875

297

a5o 7a5

81854

18965

2

236,1s2

I

2t 149

I 700

3 808

42

I r87 0

0

0

o

0

49 599 5 69s l2)9 911278

220 302

Dlouhodobý fi nanční Inaj€tek

společnost Exp]osia a. s. Vlastní dlouhodobý finanční majetek v hodnotě 46.933tis' Kč' J€dná se o
300 ks akcii společnosti Pospol a. s' PÍachovic€ v nominální hodnotě 10.000'- Kč zaj€dnu akcii a
27 akcií v nominální bodnotě ] .000'000,- Kč za j€dnu akcii.

Dále společnost má l00% podil ve společnosti IstrocbeÍn Explosiv€s a' s. v likvidaci' Dlouhodobý
finančni majetek podil ve společnosti Istrochem Explosives a' s. Bratislava je představován I

akcií v nominálni hodnotě l'000.000,- Sk a ] akcií v nomin lni hodnotě 65'500'000.- sk.

V rámci Íoční individuálni úč€tni ávěrlry spo|ečnosti Explosia a'S. došlo k výpočtu oceňovacích
Íozdílů mezi pořizovaci hodnotou a bodnotou vlastního kapitálu dc€řinýcb společností.

Hodnota finančnÍch investic v pořizovacích cenách byla vrámci konsolidace vyloučena oproti
podÍlu na vlastnim kapilílu dceřiných společnosti ke dni akvizice'

,í"-'.hrř [í*'H Ě
€'ilš$' .o)t {rroit, sJz
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Explosia a. s.

Příloha ke konsolidované účetní áv&ce k 3l ' prosinci 2009

KonsolidačDí rozdil a j€ho zúčtování

Konsolidačni rozdíl akti\Ťí byl .!ryčislen kdatu akvizic€ a datu zvýšení maj€tkové účasti
následovně:

Dceřiná Datum Procentní PořiŽovaci Vlastní
společnosl pořizení podíl cena kapitál

finančnÍ dceřiíé
investice společnosti

Podíl na
vlastnim
kapitálu

Konso]idační
ÍoÁíl

ll.I'2007 65yí 3997s t715t
22 071

54 375

I I s3rJ

543?5

2a 437

38r

as. 29.112007 35%

hl.och€m l9'20o8 l00.n

35192

Brutto hodnola Zúčtování
konsolidďní}o.

odphy provedené

4 899

5. ZÁsoBY

oceněíí nepoťebných a n€pouŽitelných ásob se sniŽuje na podejnÍ cenu prostřednictvím účtu
opÍavných poloŽek' kteý se v přiloŽené rozvaze v:ykaŽuje ve sloupci korekce'

ó. PoHLf,DÁvKY

Pobledávky po lhůtě splatnosti vic€ neŽ l 80 dní k 3 l . 12' 2009 činily 4'041 lis' Kč'

Neuhíazené pohl€dávky splatné do konce roku 1994 k 3l' 12' 2009 činily 0 tis' Kč.

spo]ečnost má pohledávlg, kryté podle ás.avnÍho práva na ákladě uzavřené smlouly s ČsoB
Unicřed;t Rank

Pohledávky vůči spřízněným osobámjsou uvedeny v kapitol€ 2l'

í.* "ř(o''pz,ntr,t
" [i'!,,"tl '

Č.E3.
Ob .o)
Yuair.:)z



Explosia a, s.

Příloha ke konsolidované účeElí ávěÍre k 3 | ' prosin€i 2009

7. oPRAvNÉ PoLoŽKY

opravné poloŽLT \Tjadfuji přechodné sniŽeni hodnoty aktiv (uvedených v odstavci 3'4. a 5).
Zmén) na unech opra\njch polozek (t li5' Ka):

zinákll l\orha / clotin| ŤmIm ]I l.E2ou|lpoo,',,L ;i,l;ii $,jlli ,' '' ^*dlouhodobómu
naFlku0000
zásobám 2l l23

zálorné 984

ctarri 418

Vrámci sestaveni konsoiidované účelní závěřky byly dáie zobledněny připominty auditora
společnosti htrochem Explosives a- s'. vlikvidacj směrem k navrhovaným nepřoúčtovanýrn
opravn}hn poloŽkám a by]y q'tvořeny nás]edující opÍavné položky:

148ll '1M1

424 5ó0

288 516 r30

safroíardé novíé věci a soubory Mv

120

i)dhératcld (krcjlodobé puhl']

ostaml pohledávLY íkáltodobé)

TYorba opnvných položf,k celkn l60rJ

Zákonné opra\'né položky se tvoří v souladu se zíkonem o rezeťvách. ostatní podle přislušných
vnitÍopodnikových směmic'

8. pINANčNi MAJETtrK

K 3l' 12' 2009 mčla společnost Explosia a' s' v majetku na grantových účtech s omezenj m
disponováním zůstatek v hodnotě t9 v tis' Kč

9. osTATNi AKTryÁ

Náklady přištich období zahmují nák]ady na pojištěni, elergetická opatření a jsou účtovány do
nák1adů období, do kterého věcně přísluší'

t7



Explosia a. s.

Příloha ke konsolidované účetní ávěÍce k 3 ] . pÍosinci 2009

l0. vLAsTNi XÁPITÁL

Základní kapitál spo|ečnosti Explosia a' s. se skládá z l.165 akciÍ v listirmé podobě na jméno v€
jmenovilé hodnotě l'000.000'_. Kapitálové fondy se skládaji z €misniho ááa ve výši 483 tis' Kč.

V roce 2009 nedošIo ke zvýšení ákonného rezeflního fondu'

V roce 2009 nedošlo k Žídnýn Zněn|ím na účtech Zíkladniho kapitílu společnosti gxplosia a's.

Konsolidačni zitíatet
t3r 12.2(xl)

3 948 331

00

428s

I I. BEZEB!ry

společnost v roce 2009 nezaúčtovala ždnou rez€rvu.

Zústaloi k 'l'vorba

ut t2 2003

Na

13' KR iTKoDoBÉ zÁVAzKY

K 3 l ' l 2. 2009 Íněly společnosti kÍátkodobé závazky po lhůtě splatnosti v č|ístc€ 26.485 tis' Kč.
závazky ke spřízněnýÍn osobám jsou uvedeny v kapitole 2 ] .

t8

12. D!9!.u9pgEÉ2Áy4z!!
Společnost €viduje závazek v hodnotě 60 92l tis' Kč' Jedná odloŽený daňo\.ý ávazek ve \"ýši 60'
907 tis' Kč aojiné ávazlry ve l.ýši t4 tis. Kč'

$ rrtq s-

--'ál*'+-€--g-í

íŤ:':}

.oA ,9)
Yr:eit. t2l



Explosia a. s.

Piilohd ke lonsolidované ú(ehi ávéíc€ l ] l' prosinci 2ooq

14. BÁNKovNí ÚvĚRY A VÝPoMocl

Spol€čnost Explosia a' s. čerpala v roce 2009 následuj icí bankovnÍ úvěry:

Úvěr u KB ve výši 28.0oo lis. Kč na z!ětne profinancolani nátupu l95 ks akcjl spolecnosti
Fospol a. s'' Zůstatek k 3l 'l2.2009 ie v hodnolé ] '] 5l) tis' K(. ÚÝer ie zsijŠtěn foÍmou ásta\nlho
práva k cemým papíÍům (l95 ks akcií společnosti Fospol a' s-)-

KontokorentnÍ úvěr u ČsoB, kt€rý byl nastaven v hodnoÉ 5.000 tis. K.' a slouŽil k záiištěni
provomí činnostj spolcčnosti' Zůslatek k 3 t . l 2.200q j e v hodnoté 4'] 0 ] l ir Ka. Ú vér je ;iištěn
áslavním právem na ákladě sÍnluv o ďizení Zástavního pÍáva knemovitostem' k po}Iedáv[ám a
k věci movité (zásoby).

Revolving u ČSoB ve ýši 20.000 tis. Kč na financování ásob a poh]edávek z obcbodÍího sĎ,ku'
Uvěr je zajiŠtěn Zístavním právem na zák]adě smluv o ďízenÍ zístavního práva k nenovitost€m'
k pohledávkim a k věci movité (zásoby)'

Dbunodobý úvěr u-čsos ve \,ýši 30'0oo tis. Kč , dle splatnosti rozděl€n na krátkodobý a
d|oúodobý úvěr. Čerpáni je určeno na' firrancovánÍ praco\Ťlího kapirilu. Zůstatek čerpání
k 31.12'2009 je v hodnotě 27.500 tjs- Kč. Úvěr j€ zajištěn zástávním právem na áklarlě smluv o
zřÍz€ní zásta\Ťího práva k nernovitostem, k pohl€dávkám a k věci mov:té (ásoby)'

Kontokorentní úvěr u Unicredit Bank Czech Republjc byl naslaven na 60'000 tis. Kč a byl
průběŽně čeaán na zaiištěni provozní činnosti spo]ečnosti' Zůstale} k3l'12.2009 je vhodnotě
40'726 tis. Kč. Uvěrje zajištěn dle sÍnlouvy o postoryenÍ poh]eďívek bance.

Společnost Fospol a.s' čerpala úvěry u KB, k.eřé vedla na samostatných účtech' sř€dnědobý
investični úvěr a zůstatek k 3 ] . ] 2 ' 2009 je v hodnotě 800 tis. Kč. Revolvingový úvěr ve yýši l 5
000 tis' Kč a zůstatek k 3l '12.2009 je v hodnotě 2 000 tis' Kč. Úvěry byly zajištěny rybÍanym
majetkem společnosti'

společnost lstrocbem Explosives neměla Žádné jiné úvěry komě finanční podpory z mateřské
společnosti'

15. osTATNÍ PAslvA

Výdaje přištích období a dohadné po]oŽky zalmují předevšÍm dohadné polož-ky na páce' sluŽb} a
zásoby' které jsou účtovány do nákladů obdobi roku 2009.

t9



tsxplosia a. s.

Příloha ke konsolidované účetní ávěÍce k 31' pmsjnci 2009

16. DAŇ z PŘiJMU

2008 2009

zist (zlÍlla) před zdMěnín

Daóoýá aÍďa z ninulých obdobi

(74 966)

(4r 765)

,540
(89151)

1623

0

'1623

(r30 508)

(33 0)

22577

(141041)

22291t

222911

2l'dl@.1 20p.(t@")

215

společnosti v}?očítaly odloŽenou dan na základě přechodných rozdílů mezi zůstatko\ými cenam'
aktiv a pasiv zh]ediska úče1nictví a slanovení ákladu daně z příjmu s přih]édnutím k oMobí

62

,á.*'' řr
t$ !r^y ,{q tot

" [.'..1],fi '
eL-Ed..o^ .ot

Yuait.sjz
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Explosia a. s.

Příloha ke konsolidované účetní ávěrce k 3 1 . prosin€i 2009

společnosli vyčislily odloŽ€nou daň n{sledovně|

2008 2009

OP

:136721

1713

'7 061

l3t0

t9v"

84

(óó0'6)

t47a

251

(60 29ó) (609071

Při výpočtu odložlné daně byla pouŽitá shodná daňová kvóta
sutljekty.

] 90o pro vsechny Lonsolidolané

áď''\
!" E{,,fl E

(C.FJ&
9á .o)t{raoir. sJz
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Explosia a. s,

PřÍloha k€ konsolidované účetní ávěrc€ k 3l. prosinci 2009

17. Lf,ASING

společrcsti mají naja|ý dlouhodobý majet€k, o kt€rém S€ neúčtuje na rozvahových účtech (viz
odstavec 3 h).
Př€bl€d maj€tlu najatého společnostmi forrnou finančniho leasingu (tzn' Že po uplynuti doby
ponájmu nájemce majetek odkoupí) :

zbýÝajicí

k3l.12.
2008

L31.12.
2009

612

423

423

38ri

532

l6

l6

36

36

36

3ó

36

48

t2

32

37

43

t92

t8. MAJETEK A zÁvAzKY NEVYKÁZANÉ v RoZvAZf,

Spol€čnosti neevidují Žádné závazky a soudní spory vedené v podrozvahové evidenci.
Spol€čnost Explosia a' s. má v podrozvahové evidenci vedeny účelové ásoby mobilizačních
r€ze a stavby - mobijizačni rez€nY v hodnotě 4'513 tis. Kč' Evidence těchto mobil;začnich
rezerv je na zák]adě sm]ou\)' o ochraňování č. 3l71/535/90.

,{oe'a 4
'"o w;t ,*r 'o'" tr:.'-;:i '
9^ ,9)\3uait. rj'
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Explosia a. s.

Pří1oha ke konsolidované úč€tni ávěrce k 3l' prosinci2009

19. vÝNosY

RozPis \"ýnosů spol€čnoslí z běž.né činnosti (V lis. Kč):

2008 2009

l.žby u vIstni {'mbl'a a

18 204

2ó7 óo5

4288

,t00 193 14r 520

1t3 42',7 351273

PřeváŽná člíst Únosů společnosti Explosia a. s' za Íok 2009je soustŤeděna na provozních výnosech
- tžby hlavnÍch ákamíků za výrobtf v trhavinářském a střelivinářském odvětvi' U společnosli
Fospol a. s' sejedná o trŽby za sluŽby trhacich praci a společíost Istřochem Explosives a' s' v
likvidaci má trŽby z Eodeje trhavin vlastní výroby'

20. osoBNÍ NÁKLADY

Rozpis osobnÍch nlíkladů (v tis. Kč):

2008 2009

Řídi.i

201913

1416

72 671

5 912

l6

l76M

6189

727

206910

I 60?

61243

t1862

l9

l6 901

'105

5163

1ol

23 873 29:] ó63 23171282 408

23



Explosia a. s.

Přiloha ke konsolidované účetni závěrce k 31' prosinci 2009

2l_ lNIoRMAc|l o sPŘíZNĚNÝcH osoBÁcH
současným a bývalýn členůn statutámich' dozoŤčich a výkomých orgánů nebyly Y.o.e 2009
poslq'tnuty půjčry a Z:Lruky. Posk},tnuté \"ýhody spočivaji v moŽnosti pouŽivání sluŽebniho vozidla
k soukomým účelům'

Členové statutámích' dozorčícb orgánů a \'ýkonných oťgánů nellasmí ádné akcie spolórcdi-

Krátkodobé pobl€dávky u spřízněných osob k 31' 12' 2009 nejsou Žádné'

Knítkodobé závazky u spřizněných osob k 3 l . 12 ' 2009 nej sou ádné.

Váj€mná plněnl ve skupině jsou předměteÍn zprálT o vztazjch nezi pŤopojeÍými Ňi

22. wp4JE-N4lďzts!!4-4lďy8J

celkové \"ýdaj€ na \.ýzkum a vývoj činily v roce 2009: 48 ó00 tis. Kč z tfu z# z&ojů
bylo financováno: 19 374 tis' Kč z vlastnich Zlrojů Exp]osia a's' bylo financovb z' zló rí Kč

23. oI)MENÁ AIII)rToRovr

Náklady na odměnu auditorovi za řok 2009 činily 633 tis' Kč za $eífu 
-. 

a) lb. Kč za
posk}tnuté poradenství.

24. VÝZNÁMNÉ PoLoŽKY Z$KŮ A ZTRÁT

součásti výnosů nejsou ádné mimořádné položty.

25. qBG4N!z4č!Í-s@ŽóÁsB

V Íoce 2004 spo]ečnosl založila organřačnÍ sloŽku na slovensku 2. účeLD o5fuovátri s€
soťtiment€m společnosti. Z roáo&utÍ vedení společnosti skončila Úgriáí složta
k 31.12.2008 svou činnost na slovensku' V íoce 2009 bylo dokončeno účtoviiď Úgaiačaí složky
v souvislosti s ukonč€nín jeji činnosti. od l.l. 2009 působila do 30.ó. 2009 }ůo n€ot'l'íšená
provozovna za účelem splněni všech povinností vyplývajicí z činnosti oÍganizační sloáty.
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Explosia a. s.

Priloha ke konrolido\ané uČelnl za\érce l ] l' prolinci 200c

26. VÝZNÁMNÉ UDÁLoSTI. KTERÉ NÁSTALY Po DATU ÚčETNí ZÁVĚRXY

Žádné významné události v roce 20]0 po datu účetní ávěrky 2009 nenastaly'

Podpis statutlíŤniho orgánu:
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU 
A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI 

OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU 
 

za rok 2009 
 
 
Společnost Explosia a.s. IČ 25291581 se sídlem v Semtíně č. p. 107, Pardubice, PSČ 530 50 
(dále jen „Společnost“) byla v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 100% vlastněna 
Ministerstvem finanční České republiky, se sídlem Praha 1, Letenská 525/15, PSČ 118 10, 
IČ 0000 06 947. 
 
Popisy osob ovládaných Ministerstvem financí České republiky jsou uvedeny v příloze, která 
je nedílnou součástí této zprávy. 
 
V účetním období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 došlo k následujícím vztahům mezi 
společností a propojenými osobami: 
 

1. OVLÁDAJÍCÍ OSOBY 
 
Ministerstvo financí České republiky 
Vztah ke společnosti: přímo ovládající osoba 
V hodnoceném období neproběhly žádné obchodní vztahy. 
 
 
2. OSTATNÍ PROPOJENÉ OSOBY 

 
STROJIMPORT a. s., IČ 00000795 
 
Vztah ke společnosti:  společnost ovládaná Ministerstvem financí ČR (99,22 % akcií) 
 
Vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. 
Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. Za poskytnutá plnění touto 
společností bylo dohodnuto peněžní protiplnění. 
 
Obchodní případy: 
Nákup letenek na pracovní cestu – Francie a Alžírsko za cenu Kč 20 694,-.  
 
 
ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 27232433 
 
Vztah ke společnosti: dceřiná společnost (100% podíl) společnosti ČEZ, ovládané 

Ministerstvem financí ČR 
 
Vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. 
Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. Za poskytnutá plnění touto 
společností bylo dohodnuto peněžní protiplnění. 
 
Obchodní případy:  
Odběr elektrické energie, celková fakturovaná hodnota: 376 524,87 Kč 



SD – Vrtné a trhací práce a. s., IČ: 25022768 
 
Vztah ke společnosti: dceřiná společnost (do 30. 11. 2009 podíl 100 %, potom 0 % - 

prodej) společnosti ČEZ, a.s., ovládané Ministerstvem financí 
ČR. 

 
Vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. 
Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. Za poskytnutá plnění této 
společností bylo dohodnuto peněžní protiplnění. 
 
Obchodní případy: 
Prodej výrobků v celkové hodnotě Kč 1 253 575,- Kč 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………..  ..…………………..  …..……………….. 
  Ing. Josef Tichý, CSc.   Ing. Tomáš Prokop            Ing. David Jung     
předseda představenstva     místopředseda představenstva       člen představenstva 



 
 
Osoby ovládané Českou  republikou – Ministerstvem financí v roce 2009 
 
 
 

Název ovládané osoby IČ Adresa Ovládání v době 
Česká exportní banka, a. s.  63078333 Praha 1, Vodičkova  34 č.p. 701    111 21 Praha 1 Celý rok 2009 

Stát vlastní 72,9% akcií, 
EGAP a. s. vlastní 27,1% 
akcií 

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. 
(EGAP) 
§ Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a. s. 

(KÚP) 
 
§ Česká exportní banka, a.s. (ČEB) 

 
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.  
Středisko cenných papírů  -                                   
EGAP má se společnostmi uzavřeny smlouvy, 
ovládající osobou, popř. zřizovatelem je stát, jako 
ovládající osoba EGAP 

45279314 
 

27245322 
 
 

63078333 

Praha 1, Vodičkova34/701, PSČ 111 21 
 
Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00 
 
 
Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 111 21 

Celý rok 2009 
 
EGAP vlastní 34% KÚP 
 
 
EGAP vlastní 25% ČEB, 
72,97% vlastní stát-Česká 
republika 

Severočeské mlékárny, a. s. v konkursu 48291749 Teplice 41503, Libušina 2154  
KONAX a. s. v likvidaci 46347801 Jihlava, Křižíkova 17  
Ormilk, a. s. v konkursu 60109092 Žamberk, PSČ 564 01  
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. 00010669 Praha, Letňany, Beranových 130, PSČ 199 05  Celý rok 2009 
Municipální finanční společnost, a. s.  zkráceně 
MUFIS, a. s. 

60196696 Praha 1, Jeruzalémská964/4, PSČ 110 00 Celý rok 2009 

ČMFL, a. s.  
§ AGROCREDIT, a. s.  

25541889 
25542524 

Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06 
Praha 4, Durychova 101, PSČ 142 01 

Celý rok 2009 
Podíl 100 % 

UNITEX a. s.   
Výmaz z OR dne 8.7.2009 

49969358  Šumavská 31, PSČ 659 907 Výmaz z OR dne 8.7.2009 

ČEZ,  a. s. 
§ Seznam společností  – příloha  sken 

45274649 Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Celý rok 2009 

BH CAPITAL, a.s. 00546682 Brno, Příkop 834/4, PSČ 602 00 Celý rok 2009 

Teplotechna Praha, a. s. konkurs zrušen  
dne 29.10.09 

60192933 Praha 2, Ječná 39, PSČ 113 39  

SEVAC, a. s. v likvidaci 60192968 Kostelec nad Černými Lesy, Bohumile, okres Kolín, PSČ 281 63  
České aerolinie  a. s.  
Seznam společností 
§ Amadeus Marketing CSA, s.r.o. 
§ Slovak Air Services, s.r.o. 
§ ČSA Support, s.r.o. 

45795908 
 

49680030 
31373844 
25674285 

Praha 6, Letiště Ruzyně, PSČ 160 08 
 
Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00 
Letisko M.R. Štefánika, Bratislava, PSČ 820 01 
Praha 6, K letišti PSČ 160 08 

Celý rok 2009 
 
podíl     65 % 
podíl   100 % 
podíl   100 % 



§ CSA Services, s.r.o. 
§ HOLIDAYS Czech Airlines, a.s./do 

30.7.2008 ČSA Airtours/ 
§ ClickforSky, a. s., 

25085531 
61860336 

 
27145573 

Praha 6, K letišti PSČ 161 00 
Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ 160 08 
 
Praha 6, Jana Kašpara 1/1069, PSČ 160 08 
 

podíl   100 % 
podíl   100 % 
 
podíl 100 % 

VIPAP VIDEM KRŠKO d. d. 
 

§ EKOPA zbiranje, sortiranje in odkup 
odpadnega papirja d.o.o. 

 
§ VIPREH gostinsko podjetje Krško d.o.o. 

 
§ LEVAS zaposlovanje in usposabljanje 

invalidov Krško d.o.o. 

 
 

5523354 
 
 

5540747 
 

5498325 

Tovarniška  ulica 18, 8270 Krško, Slovinská republika 
 
Tovarniška  ulica 18, 8270 Krško, Slovinská republika 
 
 
Tovarniška  ulica 18, 8270 Krško, Slovinská republika 
 
Tovarniška  ulica 18, 8270 Krško, Slovinská republika 

Celý rok 2009 
Obchod. podíl VIPAPu 
100% 
 
 
Obchod. podíl VIPAPu 
100% 
 
Obchod. podíl VIPAPu 
85% 

HOLDING KLADNO  a. s. v likvidaci 45144419 Kladno, Cyrila Boudy 1444  
TECHNOEXPORT akciová společnost pro 
zahraniční obchod 

00000841 
 
 

Václavské náměstí 846/1,  113 34 Praha 1, Pošt. schr. 900 
 
 

Celý rok 2009 
 
 

STROJIMPORT a. s.  
§ STROJIMPORT GmbH.Export-Import 
§ STROJIMPORT GesmbH. 
§ STROJIMPORT TECNOLOGIA S.A. de 

C.V. 
§ TOSPOLSKA CZ s.r.o. 

00000795 
113880990 
16386300 

 
 

62577131 

Praha 3, U Nákladového nádraží 6 
Paul-Friedländer-Strasse 8, 65203 Wiesbaden, SRN 
Porschestrasse 11 A – 1230, Wien, Rakousko 
Calle de Jesús Heroles No 5, Colonia  la  Joya Ixtacala, C.P. 54160  
Tlalnepantla, Estado de Mexico, Mexiko 
U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, ČR 

Celý rok 2009 
100 % hlasovacích práv 
100 % hlasovacích práv 
76 % hlasovacích práv 
 
2009  
100 % hlasovacích práv 

Hotelinvest, a. s. v konkursu 00251976 Praha 1, Nekázanka 4  
Silnice Teplice a. s.  v likvidaci 47285583 Teplice, Chelčického 7 Likvidace akcií 15.5.2009, 

výmaz z OR 17.6.2009 
MERO ČR, a. s.  
Seznam společností 
§ MERO Germany AG 

60193468 
 

152122768 

Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 
 
MERO-Weg 1, 850 88 Vohburg an der Donau, SRN 

Celý rok 2009 
 
Podíl 100 % 

ČEPRO, a. s.  60193531 Dělnická  12, č. p.  213,  PSČ 170 04 Praha 7 Celý rok 2009 
OSINEK, a. s.  v likvidaci 
§ ČEPS, a. s.  

00012173 
25702556 

Praha 8, Prvního pluku 206/7, PSČ 186 00 
Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52 Praha 10 

Celý rok 2009 
Obchod.podíl 51% 

PPP  Centrum a. s.  00013455 Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, PSČ 128 00 Celý rok 2009 
PAL  a. s. v likvidaci 

 
00211222 

 
Praha 2 – Nové Město, Rašínovo nábř. 390/42, PSČ 120 00 Uvedena do likvidace 

15.3.2009 
THERMAL – F, a. s.  25401726  I.P.Pavlova  2001/11, Karlovy Vary,  PSČ 360 01  Celý rok 2009 
Dřevařské závody Borohrádek – F, a. s. 25288016 Borohrádek, Nádražní 35, okres Rychnov nad Kněžnou, PSČ 517 

24 
Převod akcií dne 7.1.2009 

LETKA,  a. s.  v likvidaci 25134132 Praha 2, Rašínovo nábř. 42, PSČ 128 00 Výmaz z OR 5.11.2009 
STROJÍRNY  TATRA  PRAHA, a. s.  v likvidaci 00674311 Praha 5, Zličín, K metru 312, PSČ155 21 Uvedena do likvidace 

15.10.2009  
STAVOCENTRAL, a. s.  v likvidaci 
 

47116943 
 

Praha 2, Jaromírova 64 ,  PSČ 128 00 
 

Uvedena do likvidace 
15.10.2009 



§ HYPO-CONSULT, a.s. 25072145 Praha 2, Jaromírova 64 ,  PSČ 128 00  
100 %  vlastníkem 

JUNIOR centrum, a. s. v likvidaci 48154946 Seč, ul. Čs. pionýrů 197 Celý rok 2009 
AGM, a. s. v likvidaci 49240269 Praha 1, Senovážné nám. 24 Výmaz z OR dne 6.4.2009 
JUNIA s. r. o. v likvidaci 45788740 Ostrava, Stodolní 9, okres Ostrava - město  
Letiště Praha, a. s.  
§ Realitní developerská, a.s. 
 

Společnost Realitní developerská, a.s. ovládá : 
§ Sky Venture a. s.  

 
 
§ Whitelines Industries a. s.  

28244532 
27174166 

 
 

27361381 
 
 

27105733 

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08 
Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08 
 
 
Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08 
 
 
Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08 
 

Celý rok 2009 
100 % akcií vlastní společ. 
Letiště Praha a.s. 
 
100 % akcií vlastní společ. 
Realitní developerská, a.s. 
 
100 % akcií vlastní společ. 
Realitní developerská, a.s. 

Explosia a.s. 
 
§ FOSPOL a. s. 

 
§ ISTROCHEM  Explosives a. s. v likvidaci 

25291581 
 

15053628 
 

44254504 

Pardubice  - Semtín 107, 530 50 Pardubice 2 
 
Prachovice, Tovární 302, PSČ 538 04 
 
Nobelova 34, PSČ 836 05 Bratislava, Slovenská republika 

 
 
Celý rok 2009, obchodní 
podíl 100 % 
Celý rok 2009, obchodní 
podíl 100 % 
 

GALILEO REAL, k.s. 26175291 Praha 7, Janovského 438/2 PSČ 170 06 Celý rok 2009 
Global Investment a.s. 25071858 Praha 1, Tešnov 1 Výmaz z OR dne 7.8.2009 

IMOB  a.s. 60197901 Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 00 
 

Celý rok 2009 

PRISKO a.s. 46355901 Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 00 
 

Celý rok 2009 
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ 
ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU 
ZA  ROK  2009 
 
 
Úvod 

 
Rok 2009 byl také rokem významnějších personálních změn v představenstvu a 
managementu. Byl odvolán předseda představenstva a generální ředitel a jmenován nový. 
 
V tomto roce také došlo k rozhodnutí o likvidaci dceřiné společnosti  Istrochem Explosives 
z důvodu dále neudržitelného hospodaření a prohlubování ztráty. V zájmu Explosie je udržet 
většinu stávajících zákazníků této společnosti. 
  
Rok 2009 stejně jako předchozí nebyl z hlediska hospodaření úspěšným, roční plánovaná  
ztráta byla ve skutečnosti vyšší. Byl to opět rok bez významného kontraktu a bez prodeje 
nepotřebného majetku, „odkázaný“ na prostou běžnou činnost. 
 
 
Organizace 
 
 
V průběhu roku 2009 společnost přešla k původnímu organizačnímu uspořádání. Toto 
rozhodnutí vyplynulo z personálních změn a odchodem  ředitele divize Trhaviny. 
 
 
Celkové organizační schéma Explosia a.s., aktualizované a platné v roce 2009, je následující:  
 

Ředitel úseku Finance

Ředitel úseku Správa

Ředitel úseku Výroba

Ředitel úseku Obchod

Ředitel úseku VÚPCH

Generální ředitel

Představenstvo

Valná hromada Dozorčí rada
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Výroba   
 
V polovině roku 2009 bylo zrušeno divizní uspořádání výrobních celků a řízením výroby byl 
pověřen a posléze jmenován výrobní ředitel, který řídí vedoucí výrobních oddělení 
průmyslových trhavin, střelivin a vedoucího oddělení technologie. 
Toto uspořádání vzhledem k užší spolupráci mezi vedoucími oddělení vedlo k vykrývání 
potřeb pracovních sil vzhledem k obchodním zakázkám a příležitostem. 
Výrobní oddělení Průmyslové trhaviny vyrobilo v roce 2009   průmyslové trhaviny v celkové 
hodnotě 262 mil. Kč s celkem 127 pracovníky (v roce 2008 to bylo 138 pracovníků). 
Významný pokles výroby průmyslových trhavin proti roku 2008 byl především způsoben 
hospodářskou krizí, která se velmi výrazně projevila ve stavebnictví a v primární těžbě 
stavebních surovin. 
Z pohledu kvality výrobků se nevyskytly žádné závažné problémy. Reklamace či stížnosti ze 
strany zákazníků byly vyhodnocovány na pravidelných jednáních zakázkové komise Explosia 
a. s. 
Ve spolupráci s  VÚPCH byly řešeny problémy s navlhavostí průmyslové trhaviny 
dynamitového typu PERUNIT 28 E a PERUNIT E.. 
Významným krokem k modernizaci a navýšení kapacity výroby PT byla demontáž výrobního 
zařízení z výrobního závodu Istrochem Explosives Bratislava. 
Byly demontovány náložkovací stroje pro výrobu MKN Rollex a náložkovací stroj VKN LD 
Ex. 
V souvislosti s přípravou na výrobu sortimentu výrobků IstrochemExplosives v Explosia a. s. 
byly prováděny zkoušky pro zvýšení kapacity primárních výrobních uzlů. Stěžejní zkoušky 
probíhaly na výrobním zařízení souboru nitrace, které zásobuje výrobní uzly pro výrobu masy 
výrobků dynamitového typu. Zkoušky pro zvýšení kapacity probíhaly také na  objektech 
přípravy masy trhavin.  
Byly vyrobeny vzorky masy typu Danubit a EcoDanubit. Byla zkoušena možnost zpracování 
těchto mas na výrobním zařízení. 
Dále byla připravována výroba důlně bezpečné protiplynové trhaviny I. kategorie pod názvem 
Slavit V. Tato trhavina byla  schválena pro používání v dolech OKD Ostrava, aby dodávky 
trhaviny mohly začít od počátku roku 2010. 
Ve spolupráci s VÚPCH byla prováděna úprava masy Emsit V  pro zlepšení tuhosti náloží 
v letních měsících. 
Výrobní oddělení Střeliviny vyrobilo v roce 2009  bezdýmné prachy v celkové hodnotě 134 
mil. Kč a 45 000 kusů kompletů bezpečnostních korýtek  s celkem 118 zaměstnanci. 
Významným úspěchem ve spolupráci s VÚPCH bylo dokončení pokusné výroby modulů XE 
a XF a pokusně byly vyrobeny prachové náplně pro ověřovací sérii 
V průběhu roku 2009 pokračovaly již dříve zahájené práce na řešení úspor energií včetně 
důsledného sledování vývoje spotřeby páry a navazujícími operativními opatřeními. Realizace 
těchto kroků se pozitivně promítla v úsporách energií za celý rok.  
Celkem činí úspora energií výrobních středisek proti roku 2008  2,6  milionu Kč v úsporách  
nízkotlaké páry a 2 miliony Kč v úspoře elektrické energie. 
Velmi významným krokem pro další pokračování výroby průmyslových trhavin a 
bezdýmných prachů bylo dokončení výstavby první etapy kanalizace, která odvedla 
technologické a splaškové vody z toku Pohránovského potoka. 
Vzhledem k návaznosti výroby na integrovaná povolení IPPC pro nitraci, výrobu pentritu a 
chemických specialit nehrozí nyní sankce ze strany státních kontrolních orgánů.  
V tabulce je uveden přehled auditů a jejich zaměření na výrobních střediscích Explosia : 
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Název auditující 

organizace 
Datum auditu Rozsah auditu 

Lloyd´s RQA 29.4.-30.4. 2009 ISO   9001:2008 
ISO 14001:2004 

FTZÚ Ostrava 15.4.2009 ČSN EN ISO 13980 
MO ČR 20.2.2009  ČOS 05 1622 - AQAP 2110 
Konštrukta Defence a.s. 
Lieskovec 

3.9.2009 ISO 9001:2000 

VVUÚ Ostrava 19.11.2008 ISO 9001:2000 
 
 
V roce 2009 nedošlo k žádné provozní havárii ani mimořádné události. 
 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
      
Na pracovištích byly prováděny pravidelné kontroly (týdenní, měsíční a čtvrtletní) dle 
platných organizačních směrnic. Výsledky jsou zaznamenány v příslušných Knihách kontrol, 
v protokolech o kontrolách mistrovských úseků a ve zprávách o provedených kontrolách.  
Operativní kontroly byly prováděny namátkově nebo na žádost vedoucích a odborové 
organizace. Jejich součástí bylo i přezkušování zaměstnanců z platné legislativy. 
 
Průběžně byla aktualizována řízená dokumentace týkající se BOZP a všechny úpravy, 
vyplývající ze změn platné legislativy, byly zapracovány včas. 
V roce 2009 proběhly 4 inspekce dle harmonogramu kontrol OBÚ a ČBÚ. 
Ve dnech 22.- 23. 10. 2009 proběhla kontrola dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci 
závažných havárií na odd. „Výroba trhavin“ pod vedením zástupců ČIŽP, které se dále . 
zúčastnili i zástupci KHS, OBÚ v Trutnově, KÚ Pardubického kraje a HZS Pardubického 
kraje.  Kromě drobných závad administrativního charakteru v oblasti požární ochrany a 
vybavení pracovišť, nebylo zjištěno žádné závažné porušení platné legislativy ani vnitřních 
bezpečnostních předpisů.  
Obdobné kontroly dle zákona č. 59/2006 Sb., řízené ČIŽP (za účasti ostatních složek státní 
správy) proběhly i v odbytových skladech v Lužné u Rakovníka a v Krmelíně se stejným 
výsledkem. 
 
Dne 17. dubna 2009 v 15.52 hod. došlo v areálu Explosia a. s. v objektu B 54, k provozní 
nehodě (dále jen PN) na řezačce NC prachů při zpracování vlákna na předepsaný rozměr zrna. 
PN byla podle zákona č. 61/1988 Sb., ohlášena OBÚ v Trutnově a Výboru ZO OS ECHO 
Synthesia a.s.. Ke zjištění příčin byla jmenována. vyšetřovací komise. Závěry byly 
projednány se zástupci OBÚ v Trutnově a zároveň byla přijata opatření proti opakování 
podobné události. V řešení zůstává konstrukční úprava řezačky.  
V jednotlivých úsecích byly dle rozhodnutí GŘE č. 3/2009 provedeny prověrky BOZP. Jejich 
výsledky, včetně návrhů na opatření, jsou zaznamenány v souhrnné zprávě. Odstranění 
zjištěných závad bude kontrolováno v 1. čtvrtletí 2010. 
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Úrazovost byla obdobná jako v roce 2008. Došlo k pěti pracovním úrazům kategorie A 
(s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny) a několika pracovním úrazům bez 
pracovní neschopnosti. Celková pracovní neschopnost byla 345 kalendářních dnů, četnost 
byla 1,08 % a za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 bylo 0, 20 % pracovní neschopnosti 
z důvodu pracovních úrazů. Podrobný popis pracovních úrazů je zpracován v „Rozboru 
pracovní úrazovosti v Explosia a.s. od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009“.  
Připomínky zaměstnanců k problematice BOZP, které byly předloženy společnosti přímo 
nebo prostřednictvím zástupců ZO OS ECHO Synthesia a.s., byly vyřešeny. 
 
Byla provedena revize rizik dle zákona 262/2006 Sb., Zákoníku práce a její výsledky 
zaznamenány do protokolů pro jednotlivá pracoviště. 
Pravidelně bylo prováděno školení způsobilosti pro práci s výbušninami dle vyhlášky 
327/1992 Sb. a následné přezkoušení zaměstnanců.  
 
V roce 2009 nebylo proti Explosia a.s. zahájeno správní řízení a nebyla vystavena žádná 
pokuta za porušení platné legislativy a pravidel BOZP.  
 
 
 
Personální situace 
 
K 31.12.2009 bylo v Explosia a.s. zaměstnáno 463 zaměstnanců, z toho 305 v kategorii D a 
158 v kategorii T. V předešlém roce k 31.12.2008 byl fyzický stav 546 zaměstnanců, z toho v 
kategorii D 373 a v kategorii T 173. Počet zaměstnanců ve srovnání roku 2009 a 2008 klesl o 
15,2%. 
  
Nadále přetrvává poměrně vysoký věkový průměr zaměstnanců, který k 31. 12. 2009  mírně 
vzrostl a dosáhl 48,92 roku.V roce 2008 byl průměrný věk 48,79. 
 
Nemocnost v roce 2009 opět  klesla pod pět procent na 4,19 % z celkového fondu pracovní 
doby. Oproti roku 2008 to je o 15,5 % méně.  V kategorii D činila nemocnost 5,45 % (v roce 
2008 to bylo 6,38 %) a v kategorii T1 1,63% (v roce 2008 to bylo 2,02 %). 
 
 
 
Výzkum 

 
Ve společnosti Explosia a.s je zajišťován „Výzkumným ústavem průmyslové chemie“ 
(VÚPCH).  
 
V rámci vlastní malosériové výrobní činnosti VÚPCH, která je významným přínosem do 
hospodaření firmy, zajišťoval VÚPCH v roce 2009 především produkci pyrotechnických 
prvků (pyropatron a raketových motorů), určených pro letecké záchranné systémy. V roce 
2009 proveden vývoj a zaveden do výroby nový typ pyropatrony -  DZ89 ve dvou variantách 
a vytvořeny technické a technologické podmínky pro zavedení další pyropatrony pro užití v 
AČR. Z dalších výrobků patřil k nejvýznamnějším sortiment speciálních trhavin pro 
pyrotechnické a ženijní účely (plastické trhaviny, táhlé kumulativní nálože a další).  
 
V roce 2009 VÚPCH podal VÚPCH do veřejné soutěže TIP II, vyhlášené MPO v rámci 
programů státní politiky podpory vědy a výzkumu na rok 2010, projekt „Modulové náplně 
II“, navazující na úspěšné řešení projektu Modulové náplně a reagující na vyhodnocení 
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výsledků tendrových řízení na dodávku systému modulárních náplní typu BCMS (2. 
generace). V roce 2009 bylo přijato a zahájeno dalších 7 projektů reagující na trendy v oblasti 
pyroprostředků, speciálních propelentů a  detekce výbušnin. Významný je i podíl na vývoji 
modernizované sedačky pilota typu VS2 s partnerskou firmou , který by mohl znamenat i 
rozšíření výroby pyroprostředků pro modernizaci sedaček ve stávajících letadlech AERO.  
  
V roce 2009 mělo být zahájeno řešení dvou mezinárodních projektů, financovaných 
prostřednictvím EU nebo EDA (Evropská obranná agentura). Příprava a konkretizace těchto 
projektů byla dlouhodobou záležitostí a výsledky výběrových řízení byly k dispozici až 
koncem roku 2008 s tím, že financování bude zahájeno v průběhu roku 2009. Vzhledem 
k tomu, že roce 2009 financování Explosie na národní úrovni vyřešeno nebylo, Explosia 
řešení nezahájila. 
 
Úspěšně řešené výzkumné a vývojové projekty jsou z hlediska dlouhodobé strategie 
společnosti významným stabilizačním prvkem, nezbytným pro udržení technické úrovně a 
konkurenceschopnosti výrobků společnosti.  
 
V roce 2008 byl ukončen projekt „Modulové hnací náplně“, bi-modulární sestava náplní 
určená pro zbraně ráže 155 mm a měla po dokončení nahradit v sortimentu nabízených 
výrobků modulové náplně I.generace. Technologicky byla schopnost výroby a dosažení 
balistických parametrů ověřena výrobou ověřovací série pro  obchodního partnera a 
dojednána možnost uplatnění tohoto typu modulárních nábojek pro zkoušky prototypu 
modernizované zbraně ZUZANA. V roce 2009 bylo ukončeno a zoponováno řešení projektů 
programu TANDEM Výzkum moderních metod detekce výbušnin a Aktivní ochrana vozidel 
a objektů  a projektu programu IMPULS Výzkum v oblasti snížení rizik při dopravě 
výbušnin. 
 
Úspěšně pokračuje spolupráce s  obchodním partnerem a jejím vlastníkem japonskou firmou 
Nippon Kayaku v oblasti vývoje prachů pro bezpečnostní systémy používané 
v automobilovém průmyslu. Ve spolupráci s úsekem výrobního ředitele byly hledány 
možnosti provedení vývoje a dodávek prachů typu MGF9 pro munice 30x165mm a dodávek 
prachu typu NC1066  pro 40mm/L60 a 40mm/L70 pro zahraniční odběratele.  
 
V hodnoceném období roku 2009 byla ze strany VÚPCH poskytována průběžná technická 
pomoc úseku Výroba a obchod při realizaci zakázek v oblasti střelivin a dodávky modulární 
náplně modulárních náplně 2. generace TCF ráže 155 mm a.j. 
 
Významným prvkem pro rozšíření kontaktů s potenciálními odběrateli výrobků Explosie a 
speciálních trhavin vyvíjených ve VÚPCH byla pokračující organizovaná školení 
pyrotechniků (AČR, PČR, pyrotechnická služba celní správy) a zahraničních zájemců. 
Významná je z tohoto hlediska odborná spolupráce s Vyšší odbornou školou policie ČR v 
Opatovicích.  
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Technický a investiční rozvoj 
 

V roce 2009 v rámci technického rozvoje byly realizovány tyto konstrukční práce: 
 

• Technická úprava náložkovacího stroje BIAZZI  
• výroba sklopného stolu s hradítkem pro balení náložek 
• zastřešení budovy T22 
• dokončení topení na budovách M 69-C2.  

 
V roce 2009 byla v rámci investičního rozvoje vybudována I. etapa nové kanalizace. Cílem  
bylo odkanalizování hlavních znečišťovatelů, tzn. výroben  Pentritu, Nitroglycerinu a 
sférických prachů (B22). 
Dne 10.12.2009 proběhla úspěšně kolaudace, kanalizace je funkční, náklady cca 18,5 mil.Kč. 
 
 
 
Ekologie 
 
Závazné podmínky tří integrovaných povolení z let 2005-2007 („Výroba pentritu a 
pentritolu“, výroba „DNOK“ a „Nitrace - výroba kapalných nitroesterů a trinitroresorcinu a 
výroba v objektu H 19“) jsou průběžně v termínech plněny, včetně příslušných hlášení. 
Poslední podmínka integrovaných povolení, závazná od 1. 1. 2010 – odvádění 
technologických a splaškových vod do kanalizace B na ČOV VEOLIA, byla splněna 
k termínu 17. 12. 2009. 
 
V říjnu 2009 proběhla integrovaná kontrola ČIŽP Hradec Králové, KÚ Pardubice, HZS 
Pardubického kraje, KHS Pardubického kraje a OBÚ Trutnov podle zákona č. 59/2006 Sb. o 
prevenci závažných havárií. Bylo nalezeno 6 dílčích drobných závad, všechny tyto závady 
byly odstraněny v termínu do 31. 12. 2009. 
 
V prosinci 2009 pak proběhla kontrola ČIŽP Hradec Králové podle zákona č. 76/2002 Sb. o 
integrované prevenci v souvislosti s podezřením na kontaminaci odpadních. Na základě 
provedených měření bylo konstatováno, že nedošlo k porušení zákona č. 76/2002 Sb. ani 
zákona o vodách č. 254/2001 Sb. 
 
Při nakládání s odpady v roce 2009 byly dodrženy všechny požadavky vydaných 
integrovaných povolení, včetně hlášení MŽP a hlášení podle zákona č. 25/2008 Sb. o 
integrovaném registru znečištění životního prostředí a o překročení prahové hodnoty přenosu 
pro nebezpečný odpad. 
 
V rámci odvádění technologických odpadních vod Pohránovským kanálem, podle smlouvy 
se Synthesií a.s. a podmínek Kanalizačního řádu, došlo v roce 2009 k překročení  limitů 
v hodnotách CHSKCr, BSK5, N-NH4 i Ncelk, následně bylo již po druhé (poprvé v r. 2008) 
podáno hlášení o překročení prahové koncentrace úniku celkového dusíku do vody podle 
zákona č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečištění životního prostředí. 
 
V květnu 2009 provedla akreditovaná firma EKOLA group s.r.o. Praha měření impulzního 
hluku k vyhodnocení akustické situace stavby č.p. 28 v obci Hrádek. Naměřené hodnoty byly 
vyhodnoceny v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. a stanoveny maximální počty 
odstřelů na pracovní směnu. 
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Nejvážnějším problémem provozované výroby bylo dosažení limitů znečišťování odpadních 
vod požadovaných vodoprávním rozhodnutím Pardubického kraje po 1. 1. 2010. To vedlo k 
investiční akci „Výstavba kanalizace Explosia a.s.“ jejíž cílem bylo odvedení odpadních vod 
na čistírnu BČOV. Stavba byla úspěšně završena kolaudací dne 17. 12. 2009. Tím byly 
splněny nejen podmínky integrovaných povolení i obhájeno EMS  ISO 1401:2004. 
 
V průběhu roku 2009 se nevyskytla v areálu Explosia a.s. žádná ekologická havárie a se 
společností není a nebylo vedeno žádné správní řízení týkající se ekologie. 
 
 
 
Vztahy společnosti v rámci regionu 
 
V roce 2009 uplatňovala Explosia a.s., v rámci regionu, otevřený a vstřícný přístup 
v informování veřejnosti i jejich představitelů. 
 
Návštěvy vedení města i kraje lze již považovat za tradiční a vzájemné vztahy za velmi dobré. 
Snahou vedení firmy je odpovídající pravdivé preventivní informování veřejnosti o své 
činnosti a jejich možných vlivech, zejména na okolní obce. K tomu pomohlo i obnovené 
vydávání interního Bulletinu, jehož veřejné šíření není nijak omezováno, a který poskytuje 
nejdůležitější informace o dění ve firmě a záměrech jejího vedení. 
 
Průběžně jsou aktualizovány webové stránky firmy a zároveň je připravována jejich nová 
modernější verze. 
 
V průběhu roku zaznamenaný mediální ohlas byl vesměs kladný bez kontroverzních nebo 
kritických hodnocení. 
 
  
 
 
 
Obchod 
 
 
Z pohledu výše tržeb za vlastní výrobky nelze rok 2009 hodnotit jako úspěšný. Největší 
relativní obchodní pokles ve srovnání s plánem zaznamenal Výzkumný ústav a v absolutní 
částce segment trhavin. 
 
Pozitivním momentem byla původně neplánovaná dodávka velkorážové munice pro armádu 
Slovenské republiky, která pouze částečně kompenzovala výpadek v obou segmentech 
způsobený absencí větších kontraktů a také pokračující hospodářskou recesí.  
 
Lze říci, že tento rok byl od okamžiku rozhodnutí o likvidaci dceřinné společnosti Istrochem 
Explosives, což se stalo k 14.8.2009, ve znamení usilovného přebírání zákazníků této 
společnosti mateřskou Explosií a.s.. To se do značné míry dařilo a dále tento proces 
pokračuje. 
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Majetek společnosti 
 
Ani v roce 2009 nedošlo ke změě v základním kapitálu. Změny ve výši vlastního kapitálu jsou 
patrné z rozvahy, jedná se zejména o oceňovací rozdíly a výsledek hospodaření, který bude 
přeúčtován na účet Neuhrazená ztráta minulých let. Společnost v průběhu roku nenabyla a 
neměla ve svém majetku vlastní akcie ani zatímní listy a jediným akcionářem byl a je stát 
zastoupený Ministerstvem financí. 
 
Významnější majetkové změny v roce 2009 proběhly v podobě snížení hodnoty finanční 
investice tvořené akciemi  společnosti Istrochem Explosives na nulu a odkupy vybraných 
aktiv této společnosti - skladové objekty a vybraná technologie. 
 
 
 
Hospodářské výsledky 
 
Hodnocený rok je, jak už bylo uvedeno v úvodu, z pohledu dosaženého hospodářského 
výsledku rokem neúspěšným. Skutečné tržby byly nižší než plánované i než skutečnost 
předchozího roku 2008. Vzhledem k potřebě právních služeb v souvislosti se zahájenou 
likvidací dceřiné společnosti na Slovensku vzrostly i náklady na tyto služby, původně 
plánované podstatně nižší.  
 
Během roku 2009 se vzhledem k nedostatečné tvorbě vlastních zdrojů poprvé objevily 
problémy s finanční hotovostí. Potvrdila se  podmíněnost udržitelného hospodaření Explosie 
jednak občasným získáním významných  kontraktů  podpořené zeštíhlením firmy na základě 
provedené restrukturalizace. 
 
 
 
 
 



ÚDAJE o AI]DIToRoVI' AUDIToRsKÉ sPoLEčNosTI
A osoBÁcu onpovĚoNÝcg za výnočxÍ zpn,ivu

v roce 200l _ 2002 prcváděla aúit úče1ní ávěIky společnost

Auditor:

ERNST & YOUNG ADUIT s.r.o.
Praha 2, Mánesova 28
Ing. Dana Kóhlerová
osvědčení č. 1452

v roce 2003 _ 2006 pováděla audit účetní ávěrky společnosl
SYSTEMA AUDIT, a.s.
Sukova 1935, Pardubice 530 02
Íng. Daniel Čížek
osvěděení č. l8ó8

v roc€ 2007 - 2008 prováděla audit účetní závěrky společnost
Auditor sP Auďt, s. r. o.

Korytná 4713' Praha 1 00 00
osvědčení č. 340

v roce 2009 prováděla audit účetní závěrky společnost
Auditor: SP Áuďt s. r. o.

Mumransk{ 147514, PIaha 100 00
osvědčení č. 340

Za představenstvo společnosti:

Auditor:

lng' JosefTichí csc.
předseda pfu dstavenstva

Explosia a.s.

a r-\

Y' Il i4=-
lng. Tomáš Protop

místopředseda pŤedstavenstva
Explosia a.s.
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