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ÚVOD

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 řídí tříčlenné představenstvo a následně management se čtyřmi
odbornými řediteli a generálním ředitelem, zaměstnává přibližně 405 zaměstnanců a její
roční obrat za tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb dosáhl 460 mil. Kč. Devítičlenná
dozorčí rada je tvořena zástupci jediného akcionáře, pěti zaměstnanci ministerstev a
třemi zástupci zaměstnanců.
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III.
TEXTOVÁ ČÁST

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 tři dceřinné společnosti se 100%-ním obchodním podílem. FOSPOL a.s.
se sídlem v Pardubicích, Istrochem Explosives a.s. ve Slovenské republice a Explosia SK
s.r.o. ve Slovenské republice, která vznikla dne 9.11.2010.
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 2011 a výhledu do dalších let je uvedena v
kapitole se zprávou představenstva a částečně v úvodu přílohy k účetní závěrce.
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IV.
ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
A
VÝROK AUDITORA

140 0A Praha 1A
česká repubtika

tel.: +420 295 56A 533
tel./fax: +420 295 560 374
e- n ail : sp aud it@sp autlit. c z
inte rnet: wivw. s pa ud it.cz

Explosia a,s
Obsah:

I) Zpráva nezávislého auditora z auditu účetnízávěrky k 31. 12' 2077
2) Rozvaha a ýkaz zisku a ztráty k 3L' 12' 20ll

3) Příloha k účetnízávěrce
4) Přehled o peněžníchtocích (cash_flow) k 31. 12. 2011

sP AudiI, s'ía.' Murhahské 1475/4,1a0 ao PEha 1a,lČ 26137534' DtČ cz26137534
společnast je zapsáha v abcha.1nin rejsli|ku' vedsnén MéstskÝh sÓÚlen v Pftze. oddl c. ýložka 73523
osýédčeni konary audjtÓrů českérepubtjky č31a

zpráva nezávislého auditora

z audltu účetnízáVěrky společnosti

Explosia a.s.

se síc]em: PaÍdubice, semtín 1o7, PsČ 53o 50
IC: 252 91 581
k 31. 12. 2011
Tato zpráVa nezáVislého auditora z auditu Účetní záVěrky je určena akcionáři účetníjednotky
Explosia a,s,
Provedli jsme audit účetnízáVěrky společnosti Explosia a.s., která se sklédá z rozvahy
k3I.I2. 20II,4ikazu zisku a ztláv za rok končící3I' 12' zo11 a přílohy této účetní
záVěrky, které obsahuje popis použiÝch podstatných účetníchmetod a dalšíWsvěťujícÍ
informace. Udaje o společnosti EXplosia a's' jsou uvedeny V příloze této účetnízáVěrky.
odpovědnost statuL;rního orgánu účetníjednotkyZa účetnízáVěrku
statutární orgán společnosti Explosia a's. je odpovědný za sestavení účetnízávěrk' která
podáVá Věrný a poďí4i obraz V soujadu s českými účetnímipředpisy, a za tako\^i' Vnitřní
kontrolní systém' ktení považUje za nezbytnÝ pro sestavení účetnízáVěrky tak, aby
neobsahovala 4iznamné (materiálnD nespréVnosti způsobené podvodem nebo chybou.
odpovědnost auditora
Našíodpovědností je Wjádřit na základě našeho auditu \^ýrok k této účetnízáVěrce' Audit
js.ne provedli Vsouladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy
a souvisejícími ap]ikačními doložkami Komory auditorů eeske republiky' V souladu s těmito
předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tal!
abychom získali přiměřenou jistotu, že účetnízáVěrka neobsahuje \^znamné (materiálnD
nespréVnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách
a údajíchzveřejněných V účetnízáVěrce. Výběr postupů záVisí na úsudku auditora,

zahrnujícím i Whodnocení rlzik ýýznamné (materiálnD nesprávnosti údajůuvedených v účetní
zévěrce způsobenépodvodem nebo chybou. Při Vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí
Vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetnízávěrky podáVajhí Věrný a pocti\^i'
obraz. cilem tohoto posouzení je navrhnout Vhodné auditorské postupy, nikoJi Wjádřit se
k účinnosti Vnitřního kontrolního systému účetníjednotky. Audit téžzahrnuje posouzeni
Vhodnosti použit'i'ch účetníchmetod, přiměřenosti účetníchodhadů provedených vedením
i posouzení celkové prezentace účetnízáVěrky.

lsme přesvědčeni' že důkazníinformace, které jsme získali, poskýtují dostatečný a Vhodný
základ pro $/'jádření našeho výroku'

Murndnsk; t475/4, 100 0a Praha 1A, tu/., fax: 295 56A 371
e - n all : sD a u di t @ sDa u di ť' cz' MW strá n ky : Ltpl/aLvspalpllq
ápjs V obchodnín rejstřku: Llěsts^y soud V Prdze, oddl c', Vložka 73523

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetnízáVěrka podáVá Věrný a pocti\.ý obraz aktlv, pasiv a finanční
situace společnosti Explosia a'5' k31' 12. 2o11 a nákladů, Wnosů a výsledku jejího
hospodařeníza rok končící31. 12. 2o11 V souladu s českými účetnímipředpisy.

Aniž bychom dáVali ý/rok s 4ihradou, upozorňujeme na negativní \^íVoj hospodaření
sDolečnosti V letech 2008 aŽ 2011. Přestože společnost nedosahuje záporných hodnot
Vlastniho kapitá]u, dalšípolračovánítohoto trendu by mohlo V budoucnu ohrozit předpoklad
nepřetržitého trvání účetníjednotky.
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sldlo reĎo bydlště úč€hí ]ednoIky
a mislo podnikání išil se d brdlÉiě

lČ

20t

t2

I

.g-..TlLl.tPl
Padubice

252915 8t

530 50

skdeeDst

Nátladyv}naložéném!Íodanézbo'l

v

běžj!

+8

+17 449

+7 721

+2 579

Tlžby

á

vlstniď

prcder

výrcbkú a šužeb

+

+

447

7U

49í 930

+

490 ,í53

+4

763

odpisy

d

15
1ó

$aálii áezpečení a zdBvotní pdjišlěni

ouhodobého n0ňmotnéňo a hmoInehÓ

majelku

+4

900

+ 317

+ 326

U2

+

470
236 578

+

292
ua 352

rzby

z

prdqe dlouhtubho

zúíaftová ena

pÍÓd dlouhodobého

zúíálková ena prcdaného dlouňodobého máJ.Iku

změna

s

z.fo . opáviiýď p. ožek v prcWní oblasli a kompl.n]cn

21
30
r3+0

Pfuvozni výsledek ňospodářeni

Výn8y z dloÚhúbéno finančního maj.lku
Výrcsy z pdilú

v

výTsy/ pl.€nó.

ovádáÍýď

á řiz.ných

o$bách

a v

Udn]d

\alády/pt@.én@mÝnpa0tJoPiyd:

--<'-;---

$

--7

n'

{r.ait,

i,1.

320

+42

47r

+44 AO2

+6

883

+5 766

+5

442

+5132

+41 441

+39 471

+ 129

+í í63
+

628

+í 885

+ 537

+1í 0oí

+ 841

+10 864

+

538

+ 137

+ 303

+2 970

+'1214

í69

+23 949

+45 435

+7 590

+53

€7

331

45 422
+4 0oo

+0

+4 000

+39

+0

las

+0
+'í 0

+

327

+3 905

+3

795

-d-

.o:

5í6

+ 181 802

869
+í 365

(/o\

/5- vU) !
'o
^€š_'l tsfi

+ 165

+1

rednolkách

ÉnŤdpJo'ÍúadP'€ú

+84 489

852

+12 077

maje ku

242 353

+ 125

+í3 962

Tržby z prcdejá dlouhodobél]o m.jeiku á mabÍrá U

-3 423

+1,1 146

tll9 szt
Nákrády na

424

463 643

+

člénúmoÍ!ánú spdďnosti á dfužsNa

+

+

+81

eměny

í49

+20 024

+5

55í

+4 497

+10 845
Finančni ws edék hospodářen

oáňzpÍirmůŽběžnoučmNi

imoiádný výs

ed* hospodďeni

Výsedek l]ospdafuni

a

účelniódobi c/

)

PÓdptsďý

2012

-9 150

-5713

+1

439

+3 775

+1

439

+3775

-77 920

-54 910

+30 000

+0

+37 017

+0

-7 017

+0

-at ssz

,54 910

-83 498

-51 135

zázmm dďutáňiho ďq3iu úóehi]edndky
fP cké osoby' k'eÍá i' účehijednolkou

nebo DodD soýý záznam
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Popis společnosti

Explosia a. s' (dá]e ien .'spoleano5t") je pravnická osoba' akciová společnosl která vznikla dne 21' 7' 1998 a
sldil v Paídubiclch - semtine, Česká Íepub]ika, lČo 2529l58t. společnost začala svoji hospodÁkkou činnost
vkladu části podniku jediným akcionářem, společnosti Aliachem a' s' k ] l ' 5 '
a
násl€
dnýrn na\'ýšenin ákladniho kap;tálu o 716 mil' Kč, které bylo splaceno
2do2 ve výši 448 mil' Kč
v]ožených
úvěru včetně přís]ušenstYi.
z
titulu
ápočtem se ávazkem
v plném rozsahu po nepeÍěŽit€rn

Hlavním předrně1em její činnosti je \"ývoj, !'ýTobq úpřavy' přeprava, nákup, prodej, půjčování!uschováYání a
zrehodnoiování zbraní a saefva do ŽbranÍ podlébajícíregistacj podle zákona a vojenských zbŤaní a
vojenského stř€liva a da]šíčinnosti tyto akivity podporující' Jako \ýobce výbušnin patří Explosia nezi
strategické společnosti význaÍnné pro bezpečnost statu

Česká koffoljdačni ag€ntuŤa byla od foku 2004 do 3l.12'20o7 majitelem t00% akcii společnosti, kt€ré získala
na zíkladě vládnlch usnesení č' 54 a č. l93 v souvislosti se vznikem společnos1i }yčleněním z ALIACHEM a's'
v roce 2002' Česk{ konsolidační agentura zanikla dle ust' s 20 Zákona č. 2391200l sb' dnem 3l'prosince 2007
bez likvidace. J9iím pÍávním nástupcern se stal stat zastoupený Milist€Tstvem financl' na který přešla pn{va a
ávazky Českékonsolidačníag€ntury ke dni j€jího ániku. Počínaj€ l '].2008 je tedy j€dinýlr akcionář€m stát

zastoupenýMinistentvemfinancíamátaknadáleplnoukontÍolunadakci€mispolečnostivesÍnyslupůvodní
deklaÍace

o

jejím vzniku'

HospodařenÍ v Íoce 20l1 je sÍovnatelné s řokem 2olo' jedná se bohuŽ€l stál€ o ztrátu, j€jíŽ trvání se nepřiaivě
pÍoj;vilo i ve finanční S;tuaci, konkétíě v nárusfu závazků z obchodniho styku' HospodařenÍ tohoto roku bylo

velminegativněovlivněnoprovoznihavářiíz20.dubna'kteťámělazanás]edekkroměč'iúmÍtlaněkolika
pokÍ}'tépojištěnÍm. V tomto Ťoce také bylo Íoáodnuto o
zranění i;ačnéÍnateriálo'e *oay' ut'uzet
""
'""la
Explosives k 30.6'201l odůvodněnéýznanným
Istrochem
společnosti
vystoupení z likvidace dcefiné
hospodďení
a schopností převzít čá5t výroby trhavin z Explosie'
konsolidací
zabájenou
z;Štíhl;nínspolečnoýi,
jůsledku
ještě
chybí
v rnatekké společnosti plná ýobni kapacjta' Bylo
a
dosud
haví'rie
chyběla
v
na kterou
vda]šjchletech'Jednáseo
zďr.{jenoněkolikobchodnÍchprojektů,L1eÍébymělymam€natobmtvhospodď€
vý;aÍnné zakázky' j€jicbŽ ;bsence v uplynu]ých letech význanně přispívala ke ztnítovémuhospodafuní
společnosti'

Během roku 20 1 1 bylo oznám€no

osoby podílejici se k datu ávěÍky

odstoup€nÍ

3

j

ednoho člena dozorči rady'

t.12.2011 deseti, dvac€ti

stát zastoupený MinisteÍswem

a vice pťoc€nty na základním kapitálu:

fiiancí 00%
1

společnost nemá uzavřenou ovládaci sÍn]ou\rl o rozdělení zisku s akcionďi'

Explosia a.s.
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členovéstatuniLrnich

a

dozorčich orgánů k 31' prosinci 20l

Pledseda:

lng.

Mistoplcdscda:

lne. Tonáš Prolop

Čten:

lng. David

]

|

JoýfTicbÍ csc
JÚA

]ng Bedii.h vašků' cs.

společnost má následující organizačnístrukturu: úsek g€nerálniho ř€djtele' finančniho ředitele' yýrcbníbo
iedjlele. leditele spraty a iedilele v}Áunného u'tanr prům}slo\e chemie (vUPcH)'

Explosia a.s.

Účetní ávěÍka k

t.

3l' prosinci201]

ZÁKLADNÍ vÝcHoDIsKA PRo vYPRACovÁNí ÚčETNÍ zÁvĚRKY

PřiloŽená účetnizávěÍka byla připravena podle Zikona o účetnjctvía podle postupů účtovánlpro podnikatel€
urění platném pro rok 20l 1'

ve

Perspekiva společnosli Explosia a.s' spočíván€j en v dobŤém jménu a v návaznosti na aadice víoby střelivií a
výbušnin od roku ]921, ale i v technjckén a tecbmlogickém zÁzemi ťnmy, oÍganizačnÍmspojení Úrobnich
kapacjt s Úzkum€Ín a lývojem noÚch vÍoblu' ZákladnÍ kroky, vedouci k dalšImu rozvoji firny a lyrŽitÍ
výŤobnlho potenciálujsou spatřovány v realizaci noÚch projektů a v Íestrukturalizačnícbopatřeních vedoucích
k nižšin'á,kladové nárcčnosti YýŤoby'

a)

Dopad změn

v roce

b)

201

ákona

o úč€anictví

l společnost účtovďa podle vyhlášIcy č. 500/2002 sb.

e

zněni pozděj šIch př€dp;sů'

sřoYmtelnost údajů

je }Ykazováno předchozÍ období rcku 2010 a v pří1oze úč€tní závěřky jsou lyká?nvána
pfudchozí oMobi 2009 a 20l0' Tím je umožněno porovnánÍ j ednot|iÚch roků s údaji \'ykazovanými ke konci
běŽÍého účetníhoobdobí '

v účetnlzávěrce

2.

zPŮsoBY ocEŇovÁNi

A

oDEPlsov4Ní

Způsoby oceňou{ni' které společnost pouŽlvala při sestaveni účetníávěrky za rok 20l

a)

t

'

j

sou násl€duj

i€i:

Dlouhodobý Íehmotný naj€tek

Dlou}odobý n€hrnotný rnaj€tek se oceňuje v pořizovacich cenách, keré obsahuji cenu pořízeni a náklady s
je považoÝínma.jetek od bodnoty 5' tis' Kč'
pořízením související.Za dlouhodobý nelrmotný maj€t€k
odepisouin do nákladů na Zítladě předpokládané doby Životnosti Přislušného
blouhodobý nehm;tný maj€t€kje
maj€tku.

b)

Dtouhodobý hmotný nojetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách' kteŤé zahrnují cenu pořÍzení, náklady
doprat u_ clo d dalŠinďlad} s poiL,/enim touvisejici'

m

Náklady na technické áodno.ení dlouhodobého hmotného majet].'u z\yšujíjerro porizovact ce)ru' aearé opraly
a

údÍžbase účtujído nákladů'

za {i|ouhodobý bmotný Ínajetekje povaŽován majetekjiŽ od hodnoty 5 tis.
majet€k s dobou pouŽit€lnosti d€lší n€Ž jeden rok)'

Kč (iedná se o dÍobný dlouhodobý

Explosia a-s
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I

odpisování

odpisy jsou v}počteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby Životnosti přislušného rnajetku.
Předpokládaná Životnost je slanoveDa takto

Dlouhodobý nehnot)ý majď€k

I

26
15-70

stroje' přhlroie

a

2ďizni

2-2t
Jiný dlouhodobý hmo1íý maictcL

c)

Finančnímaj€tek

Krátkodobý finančni majetek je tvořeÍ penězi v hotovosti a na bantovnich účtech' dlouhodobý finanfuí najetek
tvoří akcie společnosti Fospol a' s., společnosti lstrochem Explosives a' s' a obchodní podíl ve společnosti

Explosia SK s.r.o.

d)

zásoby

NakupoYané ásoby jsou oc€něny skutečnými pořizovaclmi cenami s použjtím váŽeného aÍitmetického průměŤu'
Pořizovací cena zásob zalrnuje náklady najejich pořízení včetně nákladů s pořizenírn souvjsejÍcÍch (naklady na
přepÍavu, c]o' provize, atd.).
Z|ísoby vlastní vÍoby se oceňují|

_
-

nedokončená chemická výÍoba hodnotou spotřebovaného materiálu a polotovaíů

nedokončená zakázková výroba a úko]y technického řozvo.je skutečíýmiv]astnimi nák]ady' V]astní
náklady zalrmuji příIné mateliálové a ostatní přímé náklady, přimé nzdy a výrobní ťežiipodl€ p]ánové
sazby na iednu odpracovanou hodinu

polo.ovary vlastní výroby a hotové Úroblry se oceňuji na b&i vlastních nákladů výŤoby (tj' přímé
ÍnaleÍiálovéa ostatni přímé náklady včetně spoř€bovaných polotovarů a \"ýrobní ÍeŽi€ bez správní a
odbýové reŽie).
a nepouŽitelných ásob se sniŽuje prostřednictvím účfuopravných poloŽek.
sestave účetniávěrkyje pořizovací cena hotoYých výrobku upravena na prodejni c€nu (pokud
j€ niŽší) pomo€i opratTých poloŽek' Výše opravných položekje v€ finančnich ýkaŽech uvedena ve

oceněni n€potřebných

K

datu

s]oupci kor€kce.

e)

Pohl€dáYky

Pol edávky se oceňují jmenovitou hodnotou' ocenění pochybných pohledávek se sniŽuje pomocÍ opravných
poloŽ€k,

účtovanýchna vřub nákladů' najejich realizačníbodnotu.

-čR'-
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f)

vlastní kapitál

Základni kapitál společnosti se vykazuje ve 'r"ýši zapsané v obchodnin rejsřftu kajského soudu' Vklady
přesahujici ákladní kapitíl se vykazují jako emisnl ážio. ostatni kapitátové 1bndy společnost lTtvíň podle
svého uváženÍ na základě stanov.

Podle obchodního ákonftu společnost q'tváři r€zervní fond ze zisku nebo z připlatků společníkůÍad hodnotu
\ kladů'
společmst j€ povinna vývořit rezeíiŤlífond v roce, kdy popÍvé dosáňne zisku' ve rÝši 20% čistébo
zjsku, ne však více než 10% základnfto kapitalu. V dalších letech výváří Íez€rvni fond ve výši 5% z čistého
zisku až do výše 20% základ ho kapitá]u. Tako vývo}ené zdÍoje s€ mohou použitj€n k ú}mdě zftíty.

Ak€iová

g)

Přijaté

'lvěry

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou zaúčlovány v jmenovité hodnotě' Za kátkodobý úvěr s€ povaŽuj€
dloúodobých úvěrů'kteráje splatná do jednoho roku od data účetnízávěrky'

h)

i část

FinančÍÍleasing

Společnost účtujeo najaÉm majetku tak' že zalrmuje leasingové splátky do nákladů a aklivuje příslušnou
h;dnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájrnu končía uplatňuje se moŽnost nákupu. sp]átky

nájemého bÍ^zené předem

i)

se časově rozljšují'

Devizové opeřace

Majetek a závazlT pořizené v cizl měně se oceňujÍ v cesbch korunách v kurzu platném ke dnijejich vzniku' a
ke koncircku byIyoceněn) kur7emplamjmL]l' l2. !fhlaŠen)m ceskou náLrodníbanlou'

l

nebyly uzavř€ny Žádné devizové obchody (Forward) z důvodu
Forward' kerý byl uzA \Ťen v 20 l 0'

V roc€

i)

20 l

zaj

iŠtěníkurzu. Pouze

byl ukoften

Účtování nákladů a výnosů

Výnosy

a

nátlady se účtujíčasově Ťozlišené'tj. do období, s nimŽ Yěcně i časově souvis€jÍ'

spo]ečnostúčtujenawubnák]adůwořbuÍez€rvaopŤavnýchpoloŽekÍakr}tÍvšechrizilqztrátaa€hodnocenl.
ktelájsou ke dni sestavení účetníávěřky známa'

ozisl.t]DplývajícímzdlouhodobýchobchodnichsmluvseúčtujeažvokamŽikudokončeníalyfakturování
zakázky.

z hlavní činnosti se účtujev okamŽiku r€alizce vyskladněnl dodávky odběrate]i'
činnostíse účlujev okamŽiku dokončenÍ zakázj.f nebo uko]u na úseku \.ýzkumu.

o zisku

k)

o \"ýnosech z dalšich

Daň z příjmů

NákladnadaňzpříjmůsepočítázapomociplatnédaňovésazbyzúčetnihoziskuzvýšenéhonebosníŽenéhoo
trvale nebo dočasně daňově neu'naa€hé náklady a n€zdaňované v}nosy (např' tvorba a zučtovánl ostatnícb

rezeÍ a oprawých poloŽek. Íáklady na reFezentaci, rozdí] mezi účetnímia daňovými odpisy atd')

oďoženádaňovápovinnostodrážídaňovýdopadpř€€hodnýchrozdÍlůmezizůstatkoqlnicenamiaktivapasivz

hlediska účetnictvía stanovení ákladu daně z přÚmu'

-čr
4uaft'Ž
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Dotace,{nvestičnípobídky

Dolace ze státního'řo4točtu na podporu řešeni projektů výzkumu

ťoáodnutí MPo cR
č. rozhodnutí'

a

Mo cR

smlouly

FR-TIl/l25. dod. č' 1/20l

FR_TIl/!30- dod'

FR-Tt1/t25

]

FR.TI]/I34

FR.TI I/I42
FR-TI1/13 ]
FR-TI1/127

l

FR-TI]/] 36
FR-TI]/130

l

č ]/20] ]

RNP/45/09' dod' č. l/201I

FR-TIl/368-l002 (l7l7l2009/^r'ÚPcH), dod' č' l/2o1
FR-T12/424

Dotace z

\"ývoje v Íoce 2011 poskytnuté na základě

č. projel1u

FR-TI1/134. dod. č' 1/201]
FR-TI1/142' dod' č- 1,201l
FR_TIl/l3l. dod č l/20] l

FR-TI]/l27. dod' č. l/2ol
FR-TI]/I36 doil č lro]

a

l

FR.TIl/270
FR-TII/368
FP'.TIZI424

EU

DIEPE č'Ác079/SP/l0/02
RAPTOR N 218259(FICT Germany)
lMÁ (EDA Mo čR) N B-02I9_GEM2-ERG

JLS/2009/'ISEC/AG/079
N 218259

N B-02] g-GEM2.ERG

Společnost účtovalao přjjatých dolacích na úhJadu nákladů. Tyto dotace byly zúčtovínydo \'ýnosů spo]ečnosti.

'I(á

-čr
'

Explosja a.\.
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J
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DLoIIHoDoBÝ MAJETtrK

3.

a)

D|ouhodobý íehmotný majetek (v tis.

Kč)

PoŘIzovÁCí CENA
0

0

891

891

2 083

2138

67 153

67153

492

26ó

0
70241

344
62247

35169

OPRAVKY
ÍLÝ*
,rt'.*"í

',J.l"j"

Úzkunu

a

-

\ýoje

,"';i;i

o

l'odele'
- '
Í''lpls\
nklid;. uJMn'

-

658

92

1651

234

-?500

o

Ronecnl

,'l'u*i

0

()pm\nť
r"jtort'.
0

r-JC-0
140

1886
l34,ll

254

0

0

18

1t2

65

0

0
29

33 532

r1t

27 134

f'398

3ó86l

23411

3

óó]
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b)

Dlouhodobý hnotný najetek (v tis. Kč)

PoŘlzovAcí cENA
Slavby
utlzeni
DopÍavni p.osliedky
tnvenlď

696 843

2733

l0? 395

I

33

ó8l

l?I
0

6619

6919s1

t1220

91516

416

33165

2

0

2]ó098

232389

3 709

I

I

4306

3 423

nmofuý

najetet

167

24ll
0

139
7 537

27 964

4

6t2

1052571

6t0

17 333

t 071

16 812

1058 590

Explosia a.s.
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OPRAVKY

t46 6t4

Ió933

T

851

l8?:18

r05

2

5?9 4' 0

163 54?

-

441

0

lll ó99

18843

0

14122

2

0

o
0

0

0

0

0

0

0

,2

349
I

0

0

0

0

r7889

79',1332

205 992

231150

840 260

I75 451

205 992

8s2598

společnost má čáý hmotného majetku zatiŽen zástavnim pÍáv€Ín za účelemzajištění svých úvěro\'ých závazků'
viz bod ]3 přÍlohy.

Dlouhodobý íitrančÍímaietek
Dlouhodobý finančnírnajetek spo]ečnostije představová,n t00% podílem na ákladním kapitálu spo]ečnosti
FosPoL a.s' Jedná se o 300 ks akcií společnosti FoSPoL a. s. Pardubjce v noninálnl hodnotě 10.000'- Kč za
jednu akcii a 27 ks akcií v nominální hodnotě ] .000 '000.- Kč za j ednu akci;'
Dále spo]ečnost ná lo0% podil ve spol€čnosti lstrochen Explosives a's.. Dlouhodobý finančni majet€k'podíl
ve spólečnosti lstrochem Explosives a. s- Bntislava' j e představován ] akcií v no'niná]ní hodnotě 1 '000'000,Sk a l akcií v nominálnl hodnotě ó5'500.000'- sk.

v

rámci íočníúč€tní závěÍky došlo k výpočtu oceňovacich Ťozdílůmezi pořizovací hodnotou
vlastního kapiálu dceŤinýcb společností.

PořjzovacÍ cena podilu ve spo]ečnostiFosPol a.s. byla přeceněÍa metodo! ekvivalenc€

a

hodnotou

nahodnotu27.ó95 tjs'

Kč.

Váledem k€ skutečnosti' Že společnost Istrochem Explosiv€s a's. rystoupila z likvidace byla pořizovací cena
podilu Ye spol€čnosti přeceněna m€todou ekvivalence na hodnotu 8.5 l 3 tis' Kč.
Společnost má loo% podíl ve společnosti ExPlosia sK s. ť. o.' oceněné m€todou
na hodnotu 88 tis' Kč.

ekvi

t0

!.rdit,

Explosia a.s.

Učetnízávěrka k 31' prosinci 20l

l

4. ZASOBY
ocenění nepořebných a nepouŽitelných zísob se snižuje na pÍodejnícenu prostřednictvím účtuoprawých
položek, kteq' se v přiioŽené rczvaze vykazuje ve sloupci korekce'

5_

PoHLEDÁVKY

Pohled.ivky po lhůtě splatnosti vice neŽ l80 dní k

3l. t2' 201l čini]y 7'119

N€ukazené pohledávky splatné do konce roku 1994 k 31.
společnost rná pohl€dávky

6.

12. 20] 1

tis.

Kč'

činily 0 tis. Kč.

zastavené podle zástavního pníva na ákladě UŽa\Ťené smlouvy s

ČsoB'

oPRAvNó PoLoŽKY

opravné položLf q'jadfuj

í přecbodné

sníženíhodnoty aktiv (uvedených v odstavci 3'4, a 5)'

7mČn} na úalech opravnjch poloŽek (v lis' Kc):

7l)stď.k

TloÍM

,:''''
]l r2 2909 ]Plqlky llLqE
najet\a0000000
'm$ám
zjlonné

'Ňorbi

7nčrrýiú1 Zů\r'tt

1n61

!!.!!'2-9u

7.nřb|^ni

7ilÝf,leL

'..Puo'ž]n. ''''Po!o:4):_'3'|.l?

5 5?9

356

3

56{)

130

201l

263

300

93,1

597

637

r30

61

ZíkoDné opravné poloŽky se tvoří v souladu se ákonem o rezervách' ostatní podle přís]ušných
Witropodnikových Směmic os 2]/1.

7_

FINANčNÍMÁ.IETEK

K ] l' l2' 20l ] měla společnost následující zustatky účtůs omezeným djsponováním (v tis' Kč):
KB cmntové účtvcZK _ l 9_8225l

ll

0207/01 00

0

19-8225t2023710100

0

r9-8228380237/0r00

I

19-42284002',7',710100

I

19-8228390267 /01O0

I

19-822837020',7 /0100

0

19-82283ó0287/0l00

0

'78-9222420241/0100

I

78-92223 80257/0

0

l

I

00

.#

Explosiaa.s.

ÚčetnÍ závěťka k 31' prosiíci 201

8.

l

78-9222430211/0100

I

18-92223902a7 /0100

I

7A-922240029',t lOt00

0

35-4968170237/0100

0

35-4968r80267/0100

0

35-4968r90297/0100

0

35-900324029',7 /0100

0

35- 952736025710100

1

osTATNí AKTlvA

Náklady přÍštíchobdobi zabmuji náklady na pojištění' technicLý rozvoj jsou účto\^ínydo nák]adů období' do

kterétrovecnepřIsluší.Vdobadnýchúčtechaktiwíchjeevidovánapohledávkazlrojeltukončícího

k31-12'20ll

EsF. ke kt;Ému kdafu sestavenl účetniávěŤLf nebyla dosud vyhotovena závěťečná
je závislé na
monjtorovaci zpáva ani povinná zpáva auditora' Konečnéuzlání této dohadné pohledávkf
poskýovat€
l
e.
ze
pro
zdrojů
EsF
stťany
plnění
podmínek
čerpání
ÚsledkLl kontroly

9.

dotace

vLAsTNÍ KAPITÁL

zák]adníkapitá]společnostiseskládáz1'ló5akciívlistinnépodoběnajménovejmenovitéhodnotě
1.000.000'-. Kapitálové fondy se skládají z €misního &ia v€ výši 483 tis- Kč.

V Íoce 20l t nedošlo ke

^"ýšení

zíkoÍméhoťezervníbo fondu'

V roce 2011 nedošlo k Žádným změnán

Počel

ákcí

kapilál
kapitálu
lnníi ážio
EzďÝíi

fond

k31

i

12 2009

l

na účtechzátladního kapiÍ{lu:

kr

12 2010

165

1ló5

165000

I 165 000

kr

20ll

12
1

ló5

r 165 000

0
48:]

483

483

3 412

lKá'i
1'

\rqCR
luat.q)2'

E\ptosia a.s.

Účetni závěrka k 31. prosinci 201 l

Na zák]adě roáodnuti jediného akcionáře byl postupně v letech' 2010 a 201l rozdělen zisk. Iesp. ullrazena
z.ráta způsobem uvedeným v následujÍcÍ tabulce ( v tis' Kč):

(64 r24)

Přelnd n{ íčélNeuhÚená 7tÍ'a minulÝch lct
zúýatek účtuNcuhrroá
zústalek

'jLčtu

frila

minulých lel k

N.Íozdčl.nýzisk ninutcn Iď k

3l 12

|ó4l24)

2009

] ]

(69 782)

Phvod na účttNeuhr&eÍá zráa ňinulýcb lel
Zústatek účfuNeuhrmá z1ráL

(6c 782)

(l3390ó)

dúulých lel k 3l ' 12.2010

Zůstatek účtUNelozdělený zisk ninulých let k

3 l

' 12.20r0

5 8'15

(5r9r0)

zt

Přcvod na účďNeUh.Ená

zůíatekúčtuNeubÍaaá

la

fujlulých ler

áráúa miÍulých let k

3l 12 2011

(188 816)

zůst t€k účtuNmzdělenÝ zisk minulých lol L 3l

10. BpzEBL!
Změny na účt€ch rezerv (vtis' Kč):

r<o?en1 ltZii{atkk
12 2o{s

Zúčtováni Zůslatek k

31. 12.2ot0

0

0

spoleanosl v roce 20l l nezauČlota]d

'ádnou

re7er!'u.

l1. plqEoDaE]qzÁyAzlg
společŤoýmá dlouhodobý žvazek v hodnotě 490 tis. Kč.

tl

zúčtoÝániZůýalet k

I

12 20

Explosjaa.s-

Úč€tni závěrka k 31- pÍosinci 20l l

12. ts&ll69DQElEzlYÁzts!
K

3l'

l2. 201l rlr{ společnost krátkodobé ávazky po lhůtě splatnosti ve \"ýši 52'191 tis. Kč'

13. BANKo\Ť{Í ÚvňRY A vÝPoMocl

spol€číoý čerpala v roce 2011 následujicí bankovnÍ úvěry:
Koltokorentni ÚvěÍ u ČsoB, lrteťý byl nastaven v hodnotě 5.000 tis. Kč a Sloužík zjjštěni provomí činnosti
spol€čnostj' Úvěr byl ukončen k29'1l'2ol1' Úvěr byl zajištfu ástavním právem ía ákladě smluv o
záýavního pn{va k neÚovitostem, k pohledávkám

a

'ízeni

k věci movité (ásoby).

ČSoB čerpán k 3 l .12'20 t 1 v€ výši 0.000 tis. Kč na financováni ásob a pohledávek 7 obchodniho
styku' Úvěr je zajištěn ásta\'ním práv€m na základě smluv o zříŽ.ení ástavĎího přiva k n€movitost€m'
Revolving

u

1

k pohledávkím a k věci movit€

Dlouhodobý ívěr u

ČsoB ve

(Zísoby)'

w Ši30 '0oo tis Kč, byl splacen k 25. ] 0. 201

l Č€r!ání

bylo určeno na financování

pmcolního kapita]u' Uvěr by] zajjŠten ástavním právem na základě smluv o zřizení ásovního práva
k nemovitostem' k pol edávkám ak věci movité (zísoby)'

společnost uzavřela smlouvy s ČsoB Factoring na finančni r"ýpomoc na Základě postupování pohledávek' Jedná
se o vybané a schvál€né odbčÍateledo factoringové společnosti. MáÍne nastav€n maximálni limit čerpání do
ve ýýši 19'575 tis' Kč.
hodnoty 40.000 tis' Kč. zůstatek finančni\.ipomocik31.12.20llj€

Kontokorentní úvěr u Unicredit Bank Czecb Republic mč] nastaven čerpanL k l'o'201] na 48.250 tis' Kč'
k15.9.2o1l byl zesplatněn ve !ýši 3ó'9oJ tjs' K.. Úvér b}l průbehéČerpan na zajiŠtenl provozní činnostj
spo]ečnosti. Úvěr byl zajištěn dle smlou\ry o poýoup€ní pol edávek bance a zřízmímzásta\'ního práva k
nenovitostem' zůstat€k k 3t.12.20l ] j€ v hodnotě 0 tis. Kč'

Úvěr u Unicredit Leasing na flnancováni nákupu nabij€ciho vozu ve \.ýši 8'963 tis. Kč' Zůstat€k úvěru
k 3t.l2.201l činÍ6.20? tis. Kč' Úvěťje zajištěn smlouvou o zajištění závazku pfuvodem práva.

IMoB a'S. půjčkuv€ \"ýši 10.000 tis. Kč' Talo je zajištěna ástavíím
je
vykázán v rozvaŽe v r' B. ttl'2 Zálazk} ovladajlcla rídlcl osoba' Íeboť
právem k nemovitostem' Z_ávaz ek
společnosti Explosia a's. a IMoB a'S. Inají stEného akcionáfe' kÍerym je Mtnlst€rstvo financiceské republiky'
společnost obdrŽela od společnosti

í:-'}
t4

Explosia a.s.

UčetnÍávěrka k

3

l' prosinci

201

1

14. 8S!4!NI-E4S!YA
Dohadné účtypasivni zahmujÍ předevšin dohadné po]ožky na pťáce,
oMobí roku 20 1 1.

slúby' které isou účtouínydo nákladů

15. DAŇ z PŘiJMŮ
2009

zisk (ztrátá] cd zdÚčnim

r0145

'Iáta

z

ni.ulých obdobi

13t

(*l497)

(25 733)

(18906)

(51

{6s 640)

(32ló8)

DaňoYá

20ll

2010

9 410

t3 429

(87 6ó])

(ó?458)

(l{l974)

U1

Iól9l0

229 3ó8

14

0

t6l9l0

0
229:168

118342

Podle zákoÍa o danizpříjmů můŽe společnost převést daňové Žráry vzniklé v roc€ 2007,2008' 2009 a 2010 do
příšti€h pěti let. spo]ečnost vypočetla odloŽenou daň na Zikladě přechodných rozdilů mezi zůstatkovými c€nami
aktiv a pasiv z hlediska úč€tnictvi a stanoveni Zíkladu daně z přÚmu s přihlédnutim k období Íea] izace.

l5

Explosia a.s.

Úcetnlzávěíka k 3l. prosinci 20l1

Společnost \TčíslilaodloŽmou daň následovně:

20ll

2010

OP

]

(63 s49)

(617841

(334 467)

25

12ó

13

I 341

I

594

ll5

0
I 328

r 368

odaože"ý

d"ňŇ

'aúčt*"'a
zustatlu m účtuodloŽený daňo!ý ávaz€k

ló

63 549
(61

(56680)

Sp.'"č'.si

r 654

89)

ávazek ve prospěcb účtuve \"ýŠil'439 tis. Kč' čímŽdošlo ke z!ýš€
na hodnotu 6l.895 tis.

Kč'

E\plosia a.s.

Účetní ávěrka k 3]. prosinci 20]

1

16. LtrASING
společnost nemá najatý dlouhodobý majetek o k€ťém

se

neúčtujena rozvahový€h

účtech(viz odstavec 2h).

17. MAJETEK A zÁvAzKY NEVYKÁZANí v RoZVAZE
Společnost neeviduje Žídnéávazky a soudní spory ved€né v podÍozvahovéevidenci'

Společnost má v podrozvahové evidenci vedeny účelovézásoby mobilizčnÍchrezerv a stavby mobilizačni
rezeny v hodnotě 4.5 1 3 tis' Kč. Evidence těchto mobi]iz.čníchIezerv je na Zíkladě smlou\T o ockaňování č'
3171/535/90.

Stare ekologické átěŽe se \yslr''tuji v ar€áIu spo]ečnosti pouze lokálně v podobě kontaminovaných půd a
podzemnich vod' nikoliv n€zabezpeč€ných
skládek nebezpečného odpadu. Posk)tnutí finančních prostředků na
úhÍadu jejich sanace j€ součástí usnesení v]ády z čeí\,naÍoku 2oo2' Na ákladě dohody s FNM ČR bud€ kaŽdrí
lokalita řeš€na samostatně a posfup podléha separátnímu jednání zúčastněných subjektů působícíchv celém
(tj. nynipředevšíÍn synthesia, a.s.;Explosia a''. a MinisteBtvem Íinancí
býalém ar€álu společnosti Aliach€m
'
ČR iako nástupcem FNM ČR.

18.

És!

Rozpis výnosů společnosti z běŽné činnosti (v tis. Kč):
2009

Domáci
'lIŽb 2 vlstni !ýobky

Zú.ďični

2010

Domáci

a
220 514

230033

246 r47

25/t ó30

PŤeváŽná čá5t \ýnosů spol€čnosti za rok 201l.i€
v trhavinářském a sřelivinářském odvětví.

279

36t

2:l I 931

zúÍ^nični

20ll

Domáci

ZafiI

ični

261 092

199565

248169

266 67t

209

030

258?32

soustředčna na provoaních výnosec}

_

tÍžby blavníc} ákazníld

ve výnosec}' dále-společnos-t evidrrje vroce 20l] dotace na !"ýzkumé projekty a úko]y pňjaté ze státnfto
MPo CR a Mo CR ve výši 16.7ó4 tis. Kč'

rozpočtu od

t7

Explosia a.s.

Účetní závěrka k 31' prosinci 2011

19. QsqENÍllll(l4py
Rozpis osob ch nákladů (v tis. Kč):
2011

2010

2009

Řidici

ňmcomici
7fiěstnmcú

Mzdy

496

137215
t 016

9

8360

o

45 292

189 785

467
129869
r 365

44

6261

celkm

pmcovnict

1l 28ó

802

1

6902

0
2 515

0

9 437

428
l25 352

6
5

ll20

0

42470

20ll

6883

l?6

9ló

0

525

7 911

ío*'o}

š-!'l8

Explosia a.s.

Úč€tni závě.ka k 3l ' prosinci 20l l

20. |NFoRMACE o SPňÍZNĚNÝCH osoBÁcH
současným a býYalým členůmstatutámích, dozoÍčícha výkoÍných oÍgánů nebyly v roce 20t

l' 2010'

2009 poslýnury půjčIrya zíÍulry. Posb'huté výhody spočÍvajiv možŤosti používánísluŽ€bniho

ani v .oce

vozidla

k soukomým úče]ůÍn-

Členovéstatutámích' dozorčich olgánů a výkonných orgánů nevlastní ádné akcie společnosti'

vájemná p]nění se spol€čnoými ve skupině jsou předmětem zpá\T

o

vztazich mezi přopojenými osobami.

Přebled spřízněných společnosti - dceřiné společnosti

Název společnosti

sídlo společnosti

stupeň závislosti

Fospol a. s.

Č€škova 1758

roáodujÍcÍ vliv

530 02 Pardubice

lstrochem Explosives a. s.

Nobelova 34

rozhodujicÍ vliv

836 05 Bíatislava

Explosia sK s' ř. o-

Dostojevského rad 5

roáodujici vliv

8l I 09 Bratislava

Dcďimá společnost společnosti
Fospol a- s.
Fospol SK spol. s r. o.

Brestovská l23
06ó

rozhodujicí vliv

0l Hunenné

Explosia a' s.prodává společnosti Fospol a' s' hotové výÍoblc/' ZíŤoveň od ní kupuj€ služby'
Explosia a' s. pÍodává společnosti lstsochem Explosives a'
krpujeme rluTbu Taliqrenr proro.,u slladu Stlene.

Explosia

a. s' zalim n€uskutečnila Žádný

s.

holové \"ýrobky a pronajímá sklad Sklené, zíroveň

Fodej' náLup ve vztahu k€ sPolečnosti Exp]osia SK

s' r. o.

Explosia a. s' měla ke spoLečnosti Fospol sK spol. s r. o. pouze pět obchodních připadů, přodej bototých
\"ýrobků a pťonájem skladu Sklené'
Všechny obchodni přÍpady l spříaěným osobám byly r€alizovány na základě snluv
oblyklou- Týo transakce byly uza\Ťeny za běžných tťžíícbpodmínek'

a

objednávek za c€nu

21. vÝDAJf, NA VÝZKUM A.\aÝvoJ
celkové \ýdaje na yýzkum a vývoj činily v ťoce 201]: 34 6]7 tis. Kč z toho z v€řejných zdmjů bylo
financováno: 16 764 tis' Kč z vlastnich zdrojů Explosia a.s' bylo financoýíno 17 853 tis' Kč

l9

Explosia a.s

Ucehiza!éÍta t ]]. prosinci 20l]

22. qquĚ!44!puoBo.y!
Náklady na odměnu auditoÍovi za rok 20] 1 činily 0,2 mil. Kč za statut|ími audit. 0'05 mil' Kč za o!éieni
přebledu čerpání dotací pro MPo a 0'04 nil. Kč za poskymuté poradenství'

2J' wZNAM\É PoLoŽKY ZlsKt

A ZTRÁT

Součásťínákladů a výnosů isou po]oŽky nákladů a Únosů v souvistosti s účtováninhavárie
Položky náIdadů představují škody na ásobách a majetku, poloŽky výnosů úhrady od pojišťovny'

z2l'4'20ll'

24-

Roáodnulím j€diného akcionáře z 28'2.2012' o posk}'hutí finančních postŤedků fomou'ýícďďého úvěru od
spol€čnosti PRIsKo a.s' vlastněné taktéŽ MF ČR bylo moŽné spol€čnost oddlúit od vysokého-stavu ávazků po
lhůtě vůčinejvětšímu dodavateli Synthesia, a's.' Úvěr byl poslq'tnut za obvyklých třŽních

podmínek b]íževe

ZpÍáyě o \^azích.

Přebled o p€něžnich tocícb (viz přiloha

dne:

4.4.2012

1

)

Podpis statuL{mÍho
org.íůu účemí
jednotky:
Ing. JosefTichý,

csc.

osoba

odpovědná

úč€tnicivl
cméno' podpis):
za

Ing. Tonáš

Prokop

osoba odpovědná
za účetnlzávěrku

(iméno' podpis):

Jana Na\Ťátilová

í:]

"10

lý|
"}

":

q-čE.
{,toit, ?

Pdb Ýýášky ó

5o0/20o2

PŘEHLED o PENĚŽNlcH ToclcH

sb

(cAsH FLOVV)

ke

i ...................9.

d n

!

obďÓdni

fma

n.bo ]iný názw úódni jedmtky
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Úódni
(do
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tÓky
z

sk

ÉbozH'a

odpisy

c)

akIiÝ

''álýdj

g

v'

úě1' 591

a' 596)
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á dáé

U
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)

z
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ňkou káp lalizďánýď

úÍokú'á vyjčlované výnowé úmiy

+3 895

+3

468

Gbhí nepeněžní o9eÍ*

prM í čimoíFT
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ďPsdáhédá+
Fň|alé

í35

+44 176

-1 213

)

)
o

+18 509

ÉzÉlu
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+
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Výroční zpráva společnosti Explosia a.s. za rok 2011

V.
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
A
VÝROK AUDITORA

Audit:
104 A0 Prcha 10
Česká repub]ika
tel.: +424 295 560 533
tei.,/fax: 42A 295 56A 374
e mai I : spa udí!@sp audit' c z
inte m et: www spa u d it.cz

Explosia a.s.
Obsah:

1) Zpráva auditora z auditu konsolidované účetnízáVěrky k 3r'7z.zorl
2) Konsolidovaná rozvaha a konsolidovaný rnýkaz zisku a ztíátY k 31.12.2011
3) Příloha ke konsolidované účetnízávěrce
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Audit'
zpráva nezávislého auditora

z auditu konsolidované účetnízáVěrky společnosti

Explosia a.s.

se sídlem: Pardubice, semlír 1o7, PsČ 530 50
IC: 252 91 581
k 31. 12. 2011
Tato zpráva nezávislého auditora z auditu účetnízáVěrky je určena akcionáři účetníjednotkyExp|osia
a.s,

Provedlijsme audit přiložené konsolidované účetnízávěrkyspolečnosti Explosia a's., která se 5kládá z
rozvahy k 31' 12' 2011, \^ýkazu zisku a ztÉtyza rok končící31.12' 2011 a přílohy této účetnízáVěrky,
které obsahuje popis použit'ých podstatných účetníchrnetod a dalšÍ \ysvětlujhí informace' lJdaje o
spo ečnosti Explosia a.s' jsou uvedeny V příloze této konsolidované účetnízáVěrky.
odpovědnost statutárnho orgánu účetníjednotkyza konso/idovanou účetnízáVěrku

statutární orgán společnost' Explosia a.s' je odpovědný za sestavení konsoljdované účetnízáVěrky,
která podáVá Věrný a poďi\.ý obraz Vsouladu s českými účetnímipředpisy, a za takoýý Vnitřni
kontrolní systém, kte4' považuje za nezb}tný pro sestavení konsolidované účetnízéVěrky tak, aby
neobsahova]a qiznamné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
odpovědnost auditora

Našíodpovědnostíje vyjádřit na základě našeho auditu ý)'rok ktéto konsolidované účetnízáVěrce'
Audit jsme provedli V souladu se zákoneín o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a
souvisejícími aplíkačnímidoložkami Komory auditorů Česke republiky' Vsouadu s těmito předpisy

jsme povinnj dodržovat etické požadavlq a napánovat

a provést audit tak, abychom získali
přiíněřenou jistotu, že konsolidovaná účetnízáVěrkaneobsahuje Významné (materíální) nespráVnost]'

Audjt zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních jnformací o částkách a údajích
zveřejněných V konsolidované účetnízávěrce.Výběr postupů záVisí na úsudku auditora, zahrnujícími
vyhodnocení rizik \^ýznamné (materiální) nespráVnosti údajůUvedených V konsolidované účetní
záVěrce způsobené podvodem nebo chybou' Při Vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní
kontrolní systém relevantní pro sestavení konsolidované účetnízávěrky podáVajití Věrný a poctiýi'
obraz' cílem tohoto posouzeníje navrhnout vhodné auditorské postupy, nikolÍ \"y'jádřit se k účinnosti
vnitřního kontrolního systému účetníjednot]<y. Audit téžzahrnuje posouzení vhodnosti po!žit'ých
účetníchmetod, přiměřenosti účetnhhodhadů provedených Vedením i posouzení celkové prezentace
konsolidované účetnízávěrky.
Jsrne přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme 2ískali, poslq4ují dostatečný a Vhodný základ pro
ryjádření našeho \.ýroku'
Výrok auditora

Podle našeho názoru konsolidovaná účetnízávěrka podávé věrný a poďiýý obraz aktiv a pasiv
společnosti Explosia a's' k31. 12' 2011 a nákladů a rnýnosů a ýsledku jejího hospodaření za rok
končící31'12. 2011 v souladu s česhými účetnímipředpisy.

Audil s.r.o.
Mlnranská 1475/4, 100 00 Praha l0, tel', Íax: 295 560 374
e mai|| sDaud t@soaudit'cz' WWw strénl9: httD |//WWw'sDé ud t'cŽ
Zépis V obchodnirn rejsiříku: Nlěstský soud V Praze, oddí c', V ožka 73523
SP

stÍana 1 z 2

Zd úra z n ě n í s k u te čnos tÍ
Aniž bychom dáVa]i \^ýrok s Výhradou, upozorňujeme na negativní \^ivoj hospodaření konsolidačního
celku v letech 2008 až 2011. Přestože konsolidačnícelek nedosahuje záporných hodnot vlastního
kapitiálu' dalšípokračování tohoto trendu by mohlo v budoucnu ohrozit předpoklad nepřetžitého
trván í účetníjed notky.

v P,","

d*

...r-1.9...9!-1012

sP Audit, s'..o., čísloauditorského oprávnění KA čR 34o

il€l{r

d*lii.i

Ing. Jana Pilátová
aUditor soolečnosti
čísloauditorskeho oprávněni KAČR : 1708

ý'lana 2 Ž 2
Murmanská 147514, 100 00 Prah. 10, tel', rax: 295 560 374
e-m.i : spe$Llt@pauÍt @, www stráiky: bEp/!4ry.9pa!!!t!z
záps v obchodním rcjsiřiku| Městský soud v Praze, oddílc., vložka 73523

KoNsoLtDovANÝ |IÝKAZ zsKU A ZTRÁTY
ke

dni

jednotky:
sldlo účetnliednat^v

lČ
označ

TEXT

v

phém rozsahu (druhové členění)

31 12.201A
tis Kč

semtín 107,530

50 Pardubíce

25291581

s|edavanén

skutečnost v účetnínobdobí
2

1

Tžbv za Drodci7bÓži
Nákladv wna|oŽené na Drodané zbaží

16 351

7 893

4 597

3 586

592 501

Tržbv za prodei vlastních vÝrabků a s|užeb
.2.

592 392

změna stavu zásob vlastní činnosti

.3.

4 9AA

B.

B2

c

8.1 sDatřeba nateriálu a eneroie
s ržbv

379 494

391 346

278 233

281 118

261

110 229

182 914

204 740
220 889

c1

152 AA6

c.2 adněnv členůnoroánů sDolečnosti a dftržstva
Náklady na saciální zabezpečenía zdravotnÍ

c.3.
c.4.
D

odpisy d|ouhadobého nehnoÍnéha a hnotnéha

1

954

51 251

54 413

6 458

5 554

53 495

E1

Zúčtov án í k] adné h o kon so]id ačn Íha rozd ÍI u
TrŽby z pradeje c ouhodabéha najetku a

1 749

1 79A

878

2 572

13

Tržbv z Drolleie d|auhodabéha naietku
Tžbv z procle]e nateriálu

11 730
2

1 541

zůstatková cena prodaného dlouhodobéha

3 772

zůstatková ce n a p roda néh a d l a u h od a bé h a

1

F,2,

G

Zména stavu rezerí a opravnýCh pa|ažekv
provazní ablasti a konplexnich nákladů příštích

449

5 315

astatnÍ arovazní vÝnosv

aýahiprovazni

5A 957

ná^ladÝ

Pravozn i vÝsledek

ha sDÓd

a řc n

í

50142
-aa 356

742

2 431

.

-13 245
4A 232
24 525
51

TEXT

označ.

b
IX,

vÝnasv z ořecenění cennÝch aaDírŮ a derivátů

L

Nák]edv z Dřeceněn| cennÝch DaDiů a derivátů

sledovanén

skutečnost v účetnimobdabí

minulén

1

2

39
39

5

12

ostatn

1

anč n í vÝ no

Íin

sy

5 033

aýahí finančnÍnák]adv

o

F nančn i v ysledek hospodaře n í
Daň z příinů za běžnou činnost

o.

-9 815

12 212
,11 229
1

Q'í'

772

231

Q2.

1

642

96764

vÝsledek haspadařeni za běžnou činnost

151

30 400

37 417
Mi nořáClný výslede k hospadařen i
vúŠleI]ŘkhÓŠbÓt]ařcní za Účetniobdobí ft/)

-103 777

výsledek hasDadaření ořed zdaněnín

-1Ó51a7

Ddlun
enl

sesaar
13 6 2012

{*t

PodplŠo\i.éznamsldlulárnihoo!,-nufrehÍiednat|'y

/-

/'\

YU4

čnnosti ucetn, Fanotky

/

L/

Lt

-62 379

KoNsoLlDovANÁ RozvAHA
ke clni
jednow:

s idlo Účéb']íiednotkv

:

IC:

b
AKÍIVA CELKEM
DlouhodobÝ maiétok
Ďld 1h.Ýtdhý Mhňďn

B,
I,

31.12.2011
tis'

Kč

semÍin 1o7- 53o

n

BěžnéuceÍní období

BruťtO 1

il1

945

-351 085

1

246 502

-374 414

864 088

932 285

59 465

43 7U

16132

23 259

m^ietek

8.t.4.

8.

NedokÓnčený dlouhodobý nehmotnÝ maietek
o Io u h odo bý h nohý m a iete k

B.ll.2. Stavby
samostatné movité véci a souboty movjtých

B

8.
8.

JinÝ dlouhotlobý hnotnÝ naietek
.7. Nedokončaný dlouhodobý hmotný maietek
Poskytnuté záLDhy na dlouhodobý hnotný
.6.

AAt

-750
253

432

56 520

40 446

15 474

22 329

65

266

233

150t'''5

,326 202

695 571

-165512

'

A3

879 924

232 742

236 452

530 059

550 964

57 909

44917

824

1

3914

3914

B.tLA.

B.tv.

1A7

-2 137

214 600

.3.

I

a9Í)

65
1

Ba,

2 390

232 742

.1.

Lto

1

8.t.3. Soflware

B,II,

50 PeftIubice

25291541

8.t.2. Nehnďné výsledkv vÝzkumu a vývoie

Bt7

plném rozsahu

AKTlVA

označ'

B,

v

3

423
167

Kladný kon solidačn í mzd íI

35 792

-84/8

2? 313

29't02

označ'

AKTIVA

a

b

c.

oběžná anva

c.t.

zásobv

c.].1.

Běžnéúčetníobdobí

Brufto

1

251419
135 976

-12 670

234 749

249 760

-5 597

130 379

131 077

50 029

2 066

47 963

53164

-3214

41 234

-313

c.t.2. Nedokončená vÝÍoba a DolotovaN

c.t.3.

35412

c.t.5. zboží

35 499

38 688

5 116

5116

3 700

569

569

43

43

c.t.6. Poskvtnuté zálohv na zásobv
Dlouhodobé Dohledávkv

c..

CIIS Dlouhodobé ooskinúézálohv

c.

t.

c.1ll.1

c.

Xrátkodobé Dohledávkv
Pohledávkv z obchodnÍch vnahů

43

109

97'142

,7 073

90 069

1@189

85 653

-7 073

78 580

L6. stát - daňové Dohbdávkv

c.t1t.7. KÍátkodobé Doskvtn uté zá|ohv

c.
c.

43

L8. Doharlné účlvawíýní

154

Íin an čn í n a i ete k

c.tv.2. IJčlý v bankách
D.t.

Casové rodišéní

5 294

490

1

490

9 57A

9

576

1

l.9.

KrátkÓdo bý
c.tv.
c.lv.1.

109

270

270

18258

1A 254

337

1

350

954

''

'.

1D

su
359

17 920

17920

4 024

a 024

5 006

10

025

D.t.1. N ákl aclv ořišlich období

1

432

1 989

D.t.2. KomDlexni nákladv nříštíchobdÓbí

2100

21AO

3017

492

492

D.t.3.

P inv

Dříštíchobdobí

432

1

\.

.t.

aznač.

stav v běŽnén
účetnin

abdobí 5

b

PASIVA CELKEM

obdabí

účetním

6

110 861
796 510
1

165400

904 1aa
1

165044

1 165 400
1

483

464

934

4 284

4 280

aceňavací razdíly vyplývajícíz konsalidačních
Kezefun] Íanoy, neaelfie]ny rona a oslám] rcnoy

zákonný rezeNni Íond /

421

483
1

4 284

4 28A

výslede k hospodaření ninul'ých let

270 936

206 450

A.tv.2. Neuhrazená ztráta ninulých |et
výs]edek hospodařenÍ běžného účetního

270936

20645A

B,

B.t

Bl2

8.t1.
8.1t.1.

B .9.
B 10.

-103 777

64 151

314153

286925
275

RezeNa na dŮchadv

a Dodabné závazkv

Dlouhadobé závazkv

275
61 862

zavazký z abchodnich vztdhů

62 953
361

380

odlaže ný

da

ňovÝ záv

a

ze

k

60 992

62 578

stav v běŽnén

označ'
b

a
Král^adobé závaz^y

B.lll.

B.

ličctnínobdobÍ 5

závazkv z obchodních vzÍah]]
B.tll 2 Závazkv - avládaiÍcÍa řÍdiciosoba

B.

t.1.

abdobí

účetnÍn
247 679

126469

135 999

94 321

1A 0AA

0

0 38Ó

l.5. Závazkv k zaměstnancŮm

závazky ze sociálního zabezpečenÍ a

B. t.6. zdravotního DaiištěnÍ
B.l .7. stát - daňové zavazky a dotace
B |1i.8. K áI^adobé přiiaLé záIohy
B. l.1A. Dohadné účtvbasÍvni
B. L11.

5 669

6'123

340

2 823

12 443

2 a1a

511

a 529

2

97 028

BankovnÍ úvěN a vÝDamoci
B.tv.1. B an kovn Í ÚVěN dlau hadobé
B.lv.2. Kntkadobé ban kovn Í Úvéry

B.lv.

4 843

19 944

cll

eoapisovy'zaznamstatutárnihoorgánqÍ!řetníjednatky

sestave'í a
13 6 2A12

v

^

tk-L,

FFanet čnnost, t:cetn panbt*y

5975

19 865

B.tv.3. Krátkadobé fi n a nčnÍ vÝ pomoci
c.t.
Časovérozlišení
výdaie Dříštíchobdabí

aatun

6

/l

{'t-

198

26

194

26

Explosir

a. s.

PřilolE ke konsolidovanó účclní/ril'čťcc k 3l. pÍosinci 20l

l

Explosia a. s.
Příloha ke konsolidované účetnízávěrce k 31. prosinci 2011
Popis spolďnosti

E\plosia a. s. (ďíle jen '.spo1ečnost'') je prá\'nická osoba. akciolá spolcčnost, keÍá vmikla drc
2l. ]' 1998 a sídlív Pardubicích _ semtině. Česká republika. IČo 2529158l' spolcčnost 7ačala
s\'oji hospodr:iiskou činnost \ plném rozsahu po nepeněžtém!'kladu čásli podniku jedin]im
alrcio iiem. spoleónosli Aliachcm a' s. k 3l ' 5. 2002 ve výši 448 mil. Kč a &ísledným naYýš€ním
základního kapit{lu o 7ló mil' Kč. l1elc b}lo splaccno zipočlem sc áva?-lcm z titulu vloŽených
úvěÍuvč€tně příslušenství'

H|avnim piedmělem její činnosti je líŤoj, výroba' úpÍary' přcprava' &íl(up' plodej. půjčováni'
uschová!ání a znelrcdno.oviiní zbrani a slicliva do *Íani podléhajici Íegistraci podle zikoÍá a
vojcnských 7břaní a \ojeÍského stleliva a dalšíčimosli 1ylo akliviÍy podpoÍující.Jiúo ťrobce
\í'bušnh paťíElTlosia mci ýrale8ické společnosli !ýznaÍnrépro b€zpečnost slátu
Č€ská kofisolidační ag€ntum byla od Íoku 2004 do 31.12.2m7 rnajitelem l00% álcii společnosti'
které získala na základč vládních usneseni č. 5.1 a ě. l93 v souvisloýi s€ vzÍikem společnosti
ryčleněnínz ALIACHEM a's' v Íoce 2002. Českíkonsolidačni agentuÍa zdnikt dle uý' s 20
zákom č' 239/2001 Sb' dnem 3l 'prosince 2007 bez likvidace' Jejím pnivnín n islupcem se stal slát
/astoup€ný MinisleÍstvem fináncí. na ktcrý přcšla priva a závaz}y Čcskékonsolidačni agentur!'ke
dni jcjiho Zániku. Počínajel.l.2m8 je tedj jediným akcio iřem sLít z^stoupcný MinislcÍst'vcm
fimncí a ná lak nadiílc plnou kontrolu nad dkciemi společnoýi ve smyslu původni deklaÍacc o

jcjim vmil'u.

Hospodařcni v Íoce 20ll je srolŤatelné s Íokcm 2010, jcdú se bohuzel ýiíle o ztnítu. jejížtí! ánr
se nepříznivě projevilo i vc Íinančnísituaci. konkretně v n{růstu 7ával<ů Z obchodního stJ'krr'
Hospodďeni loholo Íoku b]"Io velmi negatiuě o\'li'iněÍo provomí haváÍii z 20' dubm. kt€ni měla
ftisledek lÍomě čryř funíía několika zrdněíí l zračnémalcriiilové škod'Y. bohužel rc zcelá
pokrÍé pojištěním' V tornlo roce túébylo rozhodnuto o rTstoupení z likt''idac€ dceřiné
společnosti lýÍochem Explosivcs k :]0.6.20ll odůvodněnév'ÝzÍL1mným zešlíIením společnosli.
zalrríjcnou konsolidaci hospodaření a schopností převzit část lýÍoby tíhavin Z Explosie. I]a kterou
v důslcdku haYárie ch'Yběla a dosud jcšlě chybí \' mateřské spolďnos1i plná výrobni kapacita'
Bylo 7ahíjeno nčkolik obchodnich pÍojcktů. kteÍé by měly znamellat obrat Y hospodaiení v dďšich
leIcch' Jcdú s€ o qfzÍlanmé zá}ázk]' jcjichŽ absence v up|ynulýclr l€l€ch
ťznaÍmčpřispivala ke
zíátovómu hospodaření spolďnosti'

á

Bčhcn roku

20 l

l bylo oznám€Ío odstoupcni jcdnoho člcna do7-orči ÍadY'

Explosia á' s'

Přiloha ke konsolidolané úč€tní zivěrce k 3l. prosinci 20l

osobr podílcjici

sc k d.jrtu ?á\éÍnJ- ] l

kapitálu:

'

l2'20i

1

l

deseti' dvaceti a vice procenty Ílá zlíklaainím

Stát zasloupený Ministcrst\€m

fináncí l0o%

společnost nefti uzavřenou ovládacl smloulu o Íozdélcni 7isku

Čbno!ésraturimich

a

dozorčíg!olgjálů k

]

l.

s

akcionáň'

pÍosing|4ll]

liťdsL!'ostvo

Iig' Boďich vašků. csc'

spolcčnosl lná náslcdtrjici oÍgani7áčni stfulúuu: úsek genelá,lniho ředitele. fimnčníhoředitele.
ťťobniho řcditclc, řcdíclc spm\\ a icditele V\'Áumncllo u5li\u prun}slo\e chenue

'VLPcH)'

Explosia a.

s.

Příloha kc konsolidované účetni7ávěrce k 31' prosinci 2011

Popis spolďnosli Fospol a' s'

obchodni spo]cčnost Fospol v7nikla v roce I99l pm atrzácí Úsel'U lomového hospodrářsb_í
tchdgiší ákciolé společnosti CEVA Prachovicc, dncs Holclln (Čcsko) as' Člen koncemu. a
zahijila prováděÍtí lŤÍ\1ch a trhacích pÍaci m lomu Pmchovice v objemu cca l.3 mil' t homi[
ročně. V úsledujícichťech letech spolcčnost přcv/ála nákladni dopraw dopravniho súediska
cEvA Prachovice á's' a woji nosnou činnost' pÍovádčni rrlnÝch a trhacich prací. Iozšířila ďile na
bmy Čemý Důl a Homj Lánov pÍo KÍkonošskéváp€nryL Kunčice a's' a lom chrhíLf' pro sta!'by
prumčmý Íočníobjem těžbt 1ta cca 1,9 mil'
sihic a želemic a's'. o'z' IÍadec Krá]ovó' činž
^ýšila
postupné
homil
V
dálšich
letech
se
spolďnost
souslřcdila
na
odlupováni pÍonajalých výrobních
t
pÍosťedl1i do svého YlastÍictví a začala investolat do vlastního mateíiálÍě _ technickóho \lbaveni.
veř€jná

v rocc 1999' kdy společnost byla již \€ všech sméÍechkonsolidolán4 došlo k jednor&ovému
rozšířeni tehdejšího objemu Yýkonů o cca 1.6 mil' t homin ročně na ó lokalilách a's' Tarmac
se\'eroLimeL dnes Tann/c cl a's ' te sllednlch a seveío\jchodnich Č€chách stolo\a íol<lienl

ÚzeÍ'ní působnosti fiřmy spolu s přechoden Z dosud mishě kumulované tčžbtna včtšíÍ}očet
roztÍoušených1omů črsto s poměmě malým objcmcm lčžby

vyvolalo potřebu reoÍgarrizace

'utnědvou lelech llrpčšnčzavršila'
zabčhnúýchpostupů práce. líeŤou společnosl zhÍuba po
píovádění
lďech
společnost
Ťozšířila
svou
činnost
o
\dných a lrhacích pmci na
v ruísledujících
lomu \4aslčjovice a.s. TarmacseveÍokiímer! drcs TarÍnac CZ a's.' a záb,ijila postupnou
restÍukturalizaci' jcjimŽ cilem je dosaženi wššíflexibi1it1 l'e l'ztahu k měnícfunu se třhu a dálší
posilo\áni policc společnosÚ v oboru služeb pÍo povrchoYé dobíŤáni homin.

od l' l'2003 spolcčnosl Zmčni|a svou priíWi formu tmnsformaci z veřejné okhodní společnosti Il2
atciovou společnost' se zachoYánim pávni kontinuily, vlastnickó slruIfury a identity Wějšich i
mitřních váahu. a zabájila nol'ou stralegii přislupu k zá*amikÚm spďívajici v Íozšiřoú
slr{vajiciho rozsáhu sluicb o manipulaci a transpoí rnateÍiiílůna loka|itě. cílem tohoto kroku je
pos]qÍnout objednateli syslém lzv. ''komplexni obsluhy" lonu jenŽ zabnuje sloučenívrtných
prací' trhacích pÍaci á sel\_undémiho ro4ojcní nal.riálu s nakládkou a slozem suÍoviny do
pÍin{miho drtiče do jednoho sol'lislého lcchnolo8ickóho cclku' doplněného o převoz hotoÚch
\.ýrobků na mezideponie' ['váženíodvalu a provádčni skrjvck apod' tr\ aby poslq'tovarLi sluŽba

byla opÍavdu komplexní a objedialelmohl soustředil slojc kapaclty pouze na zpťacov{ní navezené

suro\in} \ lcchnolo8ické lince a prodeJ \) íoblu'

Dne 1l '1'2007 byl pÍod.án najoritní balik akcii společnostj' jchož držitclem se stala Explosia a's.'
Pardubice scmlin' Explosia tímto hokem zAršilá s!új ďouhodobý 7ámčT a spojením si]Íého
ťrobce \.ýbušnin sjcjich největším uživatelem na tÍhu zajistila do budouou rysory potenci
růstu pŤo oba subjckty' Dnc 29 11.2007 E\plosia dokoupila zbllek akcioYóho podilu í'vzichých
osob a stala se vlastnikem l0oo/o akcii spolcčnosti FoSPoL.
Nejvr'7nannějši ud.ilostí Íoku 2008 b'Ylo na\.ýšeÍíz{kladniho kapiLílu spolcčnosti o 27 milionú
koÍun fonnou ncp€něŽniho 't'kladu středrská vrlni'ch a trhacích pťJcíEj\Tlosia a' s' s tímtqkÍokcm
bylo spojeno výranó Ío7šiřcni činnosli a z toho odvijející se náÍuý stÍojního lybávení a zv]išeni
pďtu zaměstnancil'

V pÍuběhu rokr 2009 b}'la založená na slo\cnsku dccřinná spolcčnost FosPoL sK s. r' o' ' jejíí'ž
posláním je podíl€t se Il2 slor€Íském tňu víných a lňaclch pÍaci. V Íoce 20ll dceřiffLi
společnost ltr'oiila ztrátu' z důlodu opatmosti byla v indiYidu.í]nich \í'kazech společÍbsti
k bmuto furánčnímurna-ietku Dtvořene opravná položka !€ lýši ] 0070

3

Explosia a.

s.

Přilohá kc konsolidovanó úč€tni ávěÍce k

ČleÍovéstatutámich

a

3

1

'

Fosinci

20 l

l

dozořích orgánii spolcčnosli Fospol a' s' k

Předsgda:

Ing Dalid Jung

Mís'o!ŘdsedJ:

Ing. Jiři

Člo

lry' lavel M{eček

]l'

prosinci 2011:

sitrmdl

Ve spolďnosti došlo v průt'ěhu Íoku 201l ke zněně oÍganizacní stÍuktun'. BYla nalmzena přínrá
podřizenost všech vedoucích pracovniků icditeli spolcčnosli a lzni]d ekonomický' ljrcbní a

Explosia a.

s.

Pří|oha ke konsolidované účetni7á\črce k 3l' prosinci 201t

Popis spolďnosti Istrochcm Explosi\'es a' s''

Akciová společnost lstÍochem E\plosives a's' b}'la založena Íoku 2008' jako obchodni společnost
s !'ýJobÍim proBÍamem ťrobou průmysloqých tÍhzl'in' založcni společíosti bylo sci|cm
lTčlenčni\Íroby pÍuÍtyslo]ÍchlÍhavin z dkcior'é spolcčnosti Duslo a. s.. pío klcÍou byl Úrobní
progam oklajoÚ' Následně došlo k prodeji nově založenéspolcčnosti Explosii a' s'' pro ktcrou Je
víoba průmyslových tÍlravin kličovým líTobrtim progmmem, ktelý chc€ nadále rozšiřovat a
expando\'at m nových peÍspckti\nich trzích'

\'laíníobchodrrí trdnsákce

souvisejici se vznikem nové spolďnosli lífochem Explosives a' s'

pÍoběhla re třech bod€ch:

l

l'

založcni spolďnosti lstrochem Explosives a.s' 3'7'2008 se ákladním kapiláem

2'

travýšení z{kladního kapitáu společnosti TstÍoclrcm Erplosives a' s' nepcněžúm\'kladen na
hodnotu 66.500lis. sKK k 1.9.2008

3.

společnost E).?losia a's' odkoupila akcie společnosti Isrochem Explosives a. s' od Dusla a' s'
k 1.9.2008

SKK

000 tis'

Společnoý má v n{jnu a podnájmu nebýové proslory a pozemky v areálu Istrochcm Rea|ity' a's.
na Nobelovej 34' Bmtis|ava za účelemprovo7ování výroby. ÚÁ.umu' ýývojc' 7koušeni a
sklado\,aní pn:iÍnyslových lÍhavin' Nájemni smlouva jc na dobu uÍčitoudo 3l' 12.2010 s moŽnoýi
prodloužení do 30'6 2oll(opce). K 3l'l2'20l0 byla prodlouŽena ruijenutí smlouva dodaikem na
dobu neuÍčitou.

Výsledek hospodářcni společnosti v pÍubčhu Íoku 2009 si \'fádal Íoáodnuú jediného átcionále.
naleřské finny o zÍušcníspolečnosti IstÍochemExplosivcs a' s' a ziiŤoveň o vstupu společnosti do
likvidace s účiÍnosliod l5'8'2009.
Likvidátorcm společnosli byla pověřena spolcčnost PATENT lURlsT s' Í' o'
V Fubčhu Íoku 2010

s€

pokačovalo v zapďaló likvidaci společnoýi'

Y působnosti valné bromady spolďnosti lstrochern
zrušeni a !_stoupcní z fikvid2cc k ]0'6.20l l.

RoáodÍulím.jcdinéhoJtciorl{ře Explosia a' s'
Explosives a' s' v likvidaci bylo rczhodnÚo

o

Členovéstatut{mích a dozoÍčíchoÍgínůspo|ečnosti lstrochem Explosiles a's. k 31' prosinci 20l l:

'-y,'l
5

.,jt.,.1

J,

E\plosia á s'

Přilolra ke konsolidované účctniávčÍcc k 3l' pÍosinci 20l

l

Člén

1. vYMf,ZENi KoNsoLIDAčNiHo CELKU
sídlo společnoýi Podil

Niázev společnoýi

NA

Matďslíí společnost
E\Tlosia a.

s€mtíIl l07

ČeŠkova1758

Fospol a. s.

53002

Dceřirui společnost
Explosia sK s' Í' o'

Dostojevského

md5
811 09

spolcčnost

lstrochenExplosir€s

(v 70)

530 50 PaŤdubice N/A

s.

Dceřiní spolďnost

Dceřinrí

ZK

a'

s'.

společnoý
společnosti Fospola. s'

Dceřiú

Pardubice

Bmtislava

sfupeň

á\'isloýi

N/A

způsob

konsolidá€

N/Á

rliv

plná

Rozhodujícívliv

plná

Rozhodujícívliv

plná

Rozhodujici vliv

pl&i

Rozhodujici
100 %

100%

Nobclova 34
836 05 Bratisláva

Brestovslíi l23
066

i00 %

0l Humemé

společnost

Fospol SK spol'

s

100yo

Í. o'

Změny ve sloŽeni skupiny:
v locc 201l ncdošlo k Žádným změnám \'e sloŽeni skrpiny

2.

ÚČET\i MtToDY

A

oBtcNÉÚčtTNiáSA-DY

Účetnictví sl:upinvje vedeno a konsolidov tá účclni7ávčÍka byla scslavcna v souladu se zjtonem
v}hláškou č' 500/2002 sb'' kterou s€ pÍováději
č' 563/199l sb'. o účetnict!'i Y platném
',nční,
někteni uslanovení zjtona č' 563/1991 sb'. o učclniclvi' vc 7nění pozdčjšich předpisů' pro účetni
iednotkY. které jsou podnikal€li úč,tujicimiv souslávě podvojného účctnictviv platném znění a
Čcskýni účetnimistfidand.v pro podíika1ele v plahém anění.
Úč€tnictt'í resp€k1uje obecné účelni7ásad}, předevšim 7ásadu o oceňo!áni rnaj€tlu histoíc|ými
cenanri. ásádu ú&ováni ve věcnó a álsové souvislosti' /ásadu opatrnosli a předpoklad o
schopnoýi účetníjednotk'r' pokÍačovatve svých al(llitách'

PÍo účel'vsestavení konsolidoláné účetníávě a','skuphy Ej\plosia
významnosli doŠloke sjednoc€ni úč€tních Posfupů v úmci slupiny'
Údaje

1'

teto konsolidované účet4íZá\,črcc jsou \ýádřcn'\ v lis'

sÍol'natelné údaje zá minulé účetniobdobi jsou doplnčn}.

Rozsa! konsolidáce r způsob prol€dení konsolidace
skupina podnikůje n'ořena maleřskou spolďnoslí Explosia a's
6

Kč'

s

ohlcdcm na princip

Explosia a.

s.

Přiloha kc konsolido\,anó účclní/ávěÍc€ k

:]

1'

pÍosinci 2011

Dccřinou spolcčnosli se pro účclykonsolidáce rozuni spolďnosl' v nížmá firalcřská spolďnost
Íolhodujici vliv pÍostřed[icMm vlastnich'í \'íce než 50% atcii na 7,itladnim kapitáu
Dceřiné společnosti jsou konsolidovány mctodou plnó konsolidacc'

KoÍsolidice plnou metodotl
Úora\Y ocenění aldv

a

zivazlal dceřiné sDolďnosti

Ustanovení zikona č' 563/199l sb'. o účetnicti'í'd'kající se s€ýa\o\ání Konsolidované účetní
zá\ěrky. požaduje' aby se v případě' že se ťznalllně liši ocenění.lúv a Zívazkll v úč€tnicM
dceřfuých společnoýí od reá]né hodnotJ' pÍovedla úpÍá\a oceněni na reáLlnou hodnotu ke dni
akl'izice nebo ke dni zvýšeníúčastirla átladním kápitálu'
Vzhlcdcm k tom[ žt vedeni spolďnosti nepředpokláď! Že by se účetníhodltory aktiv a závazků
ťznamnčlišily od Íc.ilnÝch hodnot, byla attiva a 7ával(y dceřiných společnosti z€imula do
konsolldo\ané účelní/á\ěrh \ úcebrímoceněru

V'iťísleni konsolid.jrčního roldílu
Konsolidáční rozdil jc Íozdil mezi poři7ovaci ccnou podílůdc€řiné spolcčnosti a jcjich occnčnln
podl€ podiloré účastimatďské spolďnosti na Úši vlastniho kapitálu ke dni alvizicc ncbo kc dni
dalšího zťšeníúčasti(dalšího pořízeni ceÍmých papiÍů)' za den al_vizice se povaŽujc datum' od
nčhoŽ začiru! účinněo ádající a řidíci osoba uplatrlovat pfislušnr' vliv nad konsolidovanim
podnikcm.

Konsolidačnírozdíl se odepisuje 20 le1 Íovnomčmým odpiscm, pokud neexistují dwodu pro katší
dobu odpisoviání. Konsolida&í rozdíl se zúčtovává do poloŽky 7Íčlováni aldvního konsolidačního
rozdilu na vrub i].álladů z běŽné čimoýi'

odpis'Y konsolidáčniho Íol.dilu sc W'kazuji \'e
z!rít] '

z\]aíni poloŽc€ konsolidolanéllo \jla/u /lsku a

V sowislosti s ['čislcnim konsolidacniho Íozďlu a \Yloučenim podílu máteřského podnilu ná
jednodiÚch složkách vlaslniho kapiuítu (včetně Úsledku hospodařeni) ke fui al_vizice a ziýšeni
majetkové úč,ásti.b'vla pÍovedcna i adckvátni úpmva v konsolidovaném Úkazu zisku a ztní! .

vlhlcdcm k lomq Že ke dni ak!'izice a &iďedného zvýšení účastinebyly \TpracováÍy nŇzitínni
účetniávčík\.byl pÍo účcl!v!čisleni konsolidďniho Íozdílu a souvis€jící úprdq
v konsolidovanóm výka^ 7isku ť/rníY.pÍopoč1enprůměmý \'rrsledek hos@aiení'
Sumarizáce údaiůúčeLoích/rivÓrek Ír.llďrské sDolečnosti a dceřiných sBolečností

Mateřská společnost scčlc přctňdčnó a upra\€né údaje ze
ávěrlq dceňných spolcčnosti'
upra!€nimi údaji účeÍlí

s'v'é účetníávěrk_i

'7

{
\

,i.i
t' .i

bl

-'!..*-.,...:. :*

I

-., ::
.
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l

v\'loučeni vziieÍnní'ch oDeÍaci mezi mateřskou sDolečnosú a dccřinou sDolečnosti

vyloučcni účelníchop€Íaci bez vliw .a lýsledek hospodařeni.
Kompletně se rylouči v7.^jemnó pohlcdrivky a

7ával9' náklady a výnosy

v nímci skupiny' klcÍé

mají \jznanný vliv na strv naje&q /áva^ů a Yýsledkové položky v konsolidované učelní

á!ěÍce.

vyloučcníúčctnichopcÍaci s vlivcm

na výši výslcdku hospodaření

Pri sestavo!áÍ konsolidolané Ťoz!'áhy a

konsolidoýdného !ýkazu zisku a ztr'it'v se \YlouČi
vzájemné opeťace mezi mateřskou spolďností a dceřircu společností s \.ýznamným ťlivem na
výsledek hospodařeni skupiny' mimojiné v tčchlo Éipadech:
a) PÍodcj a nákup 7ásob Y Íámcr skupiny
V případě rflučováni vÝslcdku hospodařcni rcalizol"ného z nákupú a prodcjú Zásob
v rámci skupiny sc v konsolidolané ro7trazc a konsolidovalÓn výkazu 7isku a ZtÍ.ity
opmvi ocenčni zásob a \,ýnosy dosžené z pÍodejc 7ásob'
b) Prodcj a níkup d]ouhodobeho majetku v nimci skupiny
v připadě rylučováni výslcdku hospodaicni z nálopu a pŤodeje d|o odobóho majctku sc
rinosy z pŤodeje dlouhďobého majclku opraví o rozdí nr€i prod€jni cenou zuslatkoYou
cenou u dodál'atele- zářoveň se upravi oprávky ďouhodobého majetku v konsolidoťané
c)

Přijaté a \yplac€né dividenl v Íámci skupiny
o přijaté Únosy z diúdend se sníŽírýnosoú poloŽka konsolidovaného \,_ítazu
7ttáty a Zimvcň zvýší nerozdělený zisk minulých lct v konsolidované Íozvaze'

zish

a

3.ZPŮsoBY ocEŇovÁM A oDDPlsov'iNi
Zpúsobv oceňoviiní. kteíéspol€čnosl použí,alapři s€slaveni
n isledující:
a)

z&ěřky za rok 20ll' jsou
účeÍÍ

Dlouhodobý Íehmotný majetek

Dlouhodobý nchmolný maietek se oceňuje v pofizovacích ceních kteÍ€ obsahují cenu pořízeni a
ná*lady s poři/cním souvisejici' Za dloúodobý nehmotný rnajetek je po!'a'ován Írajclck od

hodnoty

5' tis' Kč' Dlouhodobý

nehmotný najetek

přcdpokládáné doby Ži\'otnosti přislušného máje&u.

je

odepiso\án do nátladů na zá'ldadě

Explosia a.

s.

Příloha ke konsolidorzné

b) Dlouhodobý hmotný

úč€t ávěrce

k 31' pÍosinci 2011

nrjetek

Dlouhodobý hnotný majetek se oceňUje v pořizovacích cenách. kteÍó 7á}rlrují cenu pořízeni,
náldaó ná dopraw'.lo a dálŠl Íl'áklad} s pořízenim souúsejici'
Nlik]ady rnr technickó /iodnoccni dlouhodob€ho hmotného majetku zlfšujíjeho Ítořizovací c€nu'
BčŽnéopmlY a údÍžbase účtujído nákladů'
Za dlouhodobý hmolný majetek je považolán majctck již od hodnoty 5 tis' Kč (iďÍLi se o drobný
dlouhodobý majctck s doboD pouátelrcstj delšíncž jcdcn Íok)'
odpisování
odpisy jsou Bpočlcny n1 7,lildadč pořizo\'ací ceny a předpokládané doby živolnosti příslušného
majethr.

Dlouhodobý

nehÍohý mjcLl

2,6

slroř. přist

o]c .

zanz.ni

2-2r
2

-21

Jiný dlouhodÓbý bío1ný mjcLk

c)Finrnční majetek
Kiáttodobý finánční ÍLljctck je Nořen peněá v hotovosti a Í2 bankol'ních účtech,ďouhodobý
finančnínájetek společnosli Exp|osia a' s. tvoří átcie dceřiné spolcčnosti Fospol a. s' a
IstÍochenE:Qlosives a' s' a vklad do spol€črcýi Explosia sK s' r' o'

d)

zásobJ

Na}upované ásoby jsou ocenčn) skutečnými pořimvacimi ccnami s použitim v{ženého
arilmclického p.ůměIx' PořizoYact ccna ásob zahmuje niklady na jejich pořízení včďně rlik]ádů s
pořízcnim souvisejicich
zásoby vlastni vlToby

(n

áldady na př!TÍa\'u' clo' pÍovize. atd')'

se oceňUji:

-

nedokonč€ná

chcmická

-

nedokonc€ná

/.kázko!á y.ýroba a úkoly technického Íozvojc skutečnými vlastllimi náklady'

lítoba hodÍotou spoliebovaného lÍLltcriálu a polotovaÍu

"

\4astni rliklad} zahmuji přimé fiateriálové a ostátÍí přímé ťáklady, přimé mzdJ a Yýrobní Íežii
podle pl|inové saáy najcdnu odp.acolanou hďinu

Explosiá a'

s.

Přílobá ke konsolidolznó účetní/ávčÍcc k

:]

1'

prosinci 2011

a nepouŽit€]n{'ch ásob se sniŽuje pÍoýřednictvim účfuopravďch položek'
K datu sesta\,€ní účemízá\trl$'je poiizovaci cena hoto!ých \íÍobLuupravena na pÍodejní ccnu
(pokud je nižši)pomocí opra\ných poloŽek. Výše opravných položek je ve finančních!ýka7.ch

occnčni nepotřcbných

uvcdcna vc sloupci korekce.

Nakupované 7:ísoby společnosti Fospol a' s'.jsou v okam'ku poři7.ní učtoYiínydo spolřeby.
K 3l'12' se provcdc fyzická ifi€ntuřa a zjištěné strly ásob se účetnězjrúčtujína sklad materiálu.

e) Pohledávky
Pot edá\'ky se oceňují jmenoritou hodnolou' ocenčnj pochybných pohlcdivek
opra'inich polož€k' účlovanichna vrub nákladů najcjich rcz j7áčni hodnotu'

s€ sniŽuje pomoci

í) \4a_(ní kNpitál
Ziíkladní kapitál Tolďnosti se rykazujc vc ťši7ápsáíó v obchodnin rcjstňku krajského soudu'
\4(lady přesahující 4ikladní kapitíl s€ q'kazují jdr<o €misní ážio' ostatni kapilálovó tond}'
společnost ]'}tváří poďc svóho uváŽcni na Záldadě stanov'
Poďe obchďního Zákoniku spolcčnosl vytváii rezenni fond zc zisku nebo z příplatků společniků
nad hodnotu \'kladů.

Akciová společrcst je po\ima qlvořit rez.Nni fond v íoce' kdy pop^.é doslíne zisku, ve r{sj
20% čisteho zisku ne vŠat více než l0% 7ákladniho kapit{lu' v d.jrlších |clcch \Ttváři rezenni

fond ve \,ýši 5% z čistéhozisku áž do !ýš€ 20% Záldadního kapil{lu' Takto tatvořené 7jroje se
nohou pouŽírjen k úllndě ztnit]

g)

Přijató

úlřř}

Knítkodobé a ďouhodobc úvóry jsou zaúčlo\án-vv jm€rcvité hodnotě' za knítkodobÝ úvěr se
považujc i áí5t ďouhodobých ú\ěrů' Iíeíájesplarná do jcdnoho Íoku od dála účetníávěÍk}'.

h) Finanč lcasing
společnost účtujeo najalón majerku ti'k že zahmuje leasingovó sp|átky do nákládů a aktivujc
kupní (zustalkovou) hod olu najalého najetl:u v době. kdy Šnlouvao nájmu končíá uplatňujc sc
možnost nál(upu' spláth nijemného hm7.né předem se časově rozlišuji

i) Dcrizové operrce
Majetek a 7ávazlg' pořizené v cizi měnč sc occňujl \ acskich korun'ch l L'ur/u plilnún kc dni
Jejich vzniku ake konci rolcr byly ocenčny kurzeln plah}m k 1l ]2 \1t áŠenim c.slou naÍodní
bankou.

ÚčetÍi áYórk} Zahranič.ich společnosti vstupujících do konsolidace jsou prepďteny" do xč
kuÍ/.m platným ke dni' ke l(eÍému jc scsta\'oÝina konsolidovaná účemíávčÍka,komě sloŽek
vlastniho kapitáu. které jsou přcpočteny historic\Ým kursenr Vmildó kÚÍsové Íozďly jsou
vykián} v nirnci sámoslatné položk] vc vlastním kapiiílu - oceňovací ro7dily wplývající
z konsoliďlcnich úprav.
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l

D Ú&ování nák|adů

i

Výnosy a &átlady

účtujičasově Ťozlišcnó. lj' do obdobi. s nínŽ včcně i časově soulis€jí'

se

yýnosů

spolďnosl účtujcna vrub nákladů tvoÍb rezeN á opraúljch položck na k4'tí všech rizik. ztÍát a
znehodnocení' L1eÍi jsou kc dni sestavení účetníávěrlq' zniirna'

o
\ }

Zisku ryp1ý1"4iicím z dlouhodobých obchodních sí uv se účtujeaž v okamžiku dokončenía

ta]duro1áni

áhzk\

7 hlavní čimosti se účtujev okamžiku rcali/lcc vYskladnění - dodávkv odběrateli. o
'sku z dálších čimostíse účtujev okamžiku dokončcni Zakils nebo úkolu na úseku
YÝnoscch

o

\:ýzkumu'

k)

Daň z

příjÍlů

Náklad na djn z příjÍnůse počilá /a pomoci platné dánové sazby z účetního,isku 7-\,ýšcnóho ncbo
sniŽeného o lr\ale nebo dďasně daňovč neuznatelné náIdadY a nezdáňol'áné výnosy (např' tvoÍba
a zúčtováni ostalních Íezen' a opravných položck, txíklady na Íeprezenlaci. Íozdílmezi účetnimia
dáňov]'mi odpisy atd')
daňová povinnosl odúžidanový dopad přechodďch Ťozdílůmc7i zůstaúovýmice amr
pasjY z hlcdiska účetnictvia slanovení základu dmě z přijmu'

oďož€ná
al1iv

a

|) Dotácďlnrclliční pobídL}
Dolace ze státÍiho Íozpočtuna podponr ieŠenípÍojeltu rýzkumu a
na aikladě roáodnutí MPo ČR a Mo ČR
č' Íoáodnuti.

smlou\y

ťTojc !

č. projeklu

m-Tll/l25. dod. č' 1/201]
m-TI]/l34 dod č l/2011

FR-TU125
FR-TI|/l:]4

FR_TIl/l3l. dod. č' l/2011
FR_TI1/127. dod. č' l/20l1
FR-TIl/l:]6 dod č l/20ll
FR-TIl/l]0 dod č l/20l1
RNP/.15/09 dod č 1/201l
FR_Tll/368-l002 (l7]?/2009,ťUPCH). dod' č. v20l1

FR-TIt/l3l

FR-TI1/I42. dod. č' l/2011

FR-Tr2/12t
Dotacc z

FR-TII/142

FR-TIV127

m-TIl/136

FR-TI1/130
FR-TI1/270
FR_TIV368
FR-TI2/424

EU

DIEPE č' AG079/SP/10/02
RAProR N 2l8259€rcT G€Ínrmy)
IMA (EDA Mo ČR) N B_02I9_GEM2_ERo

JLs/2009,'IsEc/ÁG/o79
N 218259

N B-02I9-GEM2.ERG

společnoý účtor,álá o pňjatých dolacích m úlradu náHadů' T}'to

'i]iÍosůspolečnosli '

ll

roce 20 l

l

poslqÍnuté

Explosia a. s.

Přiloltlkc konsolidovanó učclníZávčÍcek 3l. pÍosinci 20ll

.T.DLOUHODOBY MAJETDK

a)

Dlo hodobý nehmďný majetek

(v

lis. I(č)

PoŘIzovAcÍ CENA
0390

2335

5t

,

2 390

276

266

51522

12

56 520

29t

65

59

735
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OPRAvKY
Kmečný
zůstalet

Uéélni
bÓdÓo1á

92

16132
23 2ó0

ll
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s.
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b)

l

Dlouhodobý hnotný maj€tek (v tis, Kč)

PoŘZovAci cf,NA
699330
súoje přislfuje

a

z.ňzňi

133623
55

325

2 310

1335
731

ó95 571

23150
50124

5 332

-

272

-0
-

0236152

t-

232'142

-l
3914

l1
I 134143
1 t14 751

l4

10379

13 923
52 591

24ó

l

184 r43
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s

Přiloha ke konsolido\'ané úč€tÍí álěrce k 3l ' pÍosinci 20l

l

OPRAVKY
"i;E"š:í;l2 936
3

-

,lo7

5 931

37201
20 ?08

2,4254

356

272

172

o
0

7f2742
I

Dlouhodobí'

fi nAnění

najetek

spolďnost E\Tlosia a' s' vlaslni dlouhodobý fiÍaÍčnimajetek v hodnotě 27'695tis' Kč' Jednr{ se o
300 ks akcii spolďnosti Fospol a' s' Pracholic€ v Íominální hodnotč l 0'000'- Kč za jednu ákcii a
27 akcií v nomin álni hodnotč 1 .00o'0o0'- Kč zr jednu akcii'

Dáe společÍost má

100o/o podíl \.e sPolečnosti IstÍochem Explosives a' s'' Dlonhodobý finanČní
majetekje v hďnotě 8'512 tis' Kč -je předslavován l akcii v nolni&{hí hodíolě l'000'000.- Sk a
l akcii v nomifu:ílní hodnotč 65'5m 0o0.- sk'

V Íámci ročÍihdividu.ilní účctni7ávěrk'v společnosti E\Tlosia a's' došIo k'yýpďtu oceňovacich
Íozdílůmezi pořizovací hodnolou

a

hodnotou \'lastÍLího kápit{lu dceřiných spolďností.

Společnost Íruílm% podí ve spolcčnosti E\plosia
tis' Kč

sK

s. Í' o.' oceněné k 31'12'2011 v hodnotě 88

Hodnota fimnčníchinvcstic v pořizovacích cerlich byla v rámci konsolidace \ýoučena oproti
podílu fir vlastním kapiL{lu dccňných společnosti ke dÍi ák'izice'
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Konsolidrční rozdil

a

jeho

k 31' píosinci 20l

l

'účtováni

Konsolidačni Ío7ďl aktivni byl !'ačísl€n kdafu aLviáce

Dccřiná

Datrrm

spolcčnost pořizení
finanční
investice

---i:óšióí
a3

Istochon

Bru1to

"

Pro€€ntní
podí1

a

dátu zYýš€ní nrajetkové účásti

Podíl na

Pořiz-ovaci \4ashi
ccna
kapilil

vlastním

dccřinó
spolcčnosti

it.i'ibo'
29ll2m?

kapitáu

Konso1idáční

rozdí

22073

1.92003

hďnota

331

zúčtování

odpi"J-

Ncrro hodno!a

provedené
v aktuá]ním Ťoce

konsolidačního'
35 792

5. zÁsoBY
ocenění nepoťebných a ncpouiitelných zásob se snižuje rla prodejní cenu pÍostřcdnictvim účlu
oprd\'ných položek. l1eť se v přiložcné ro^"ze \_'r'kazuje Ye sloupci korekce'

6. PoELf,DÁvKY
Pohlcd.ivky po lhutě splatíosti vice ncž 1 80

alrri

k

3

l.

NeubÍazenó pohled,í\'k!' splatné do koncc Íoku 1994 k

12.

3 l

spol€čnost Ílá pohlcdivlry kr'lé podte zásla\'niho pTa\a
UnicÍedit Bank'

20l l činily 1 l ,t03 tis' Kč.

'

12' 20l

činil}' 0 lis' Kč

Jra zák|adé Uzá\ fenc slnlou\'f s

Pot edivkyvůči spříZnčnýn osobiámjsou ul'edeny v kapitolc 21'

l6

l

čsoB a

E\Tlosia a,

s.

Příloba kc konsolidované účemiávěIce k 3l' prosinci 201l

7.

oPRAvNÉ PoLoŽKY

opnvné položb Úadřují přechodné sniženi hďnotv altiv (uvcdcných v odstavci 4.5.

a 6).

změny na účtcchopraujch položek (v tis' Kč):

ZúsLk(

oprelm Z".F,1'
pobe]
opran.poloáy

l\ÚÓa

:ll t2

201I

0

Záko té opmmé položky sc lvoii v souladu se záL|(onem o ÍezeŤvách' ostatní podlc příďušných
vnitÍopodnikov!'ch smčŤnic.

8.

FINANČM MAJETEK

K

31' 12' 20ll měla společnost Explosia a. s. v nrajelku
disponováním zustatek v hodnotč 7tis' Kč

9.

.a gnntoťch

účtechs omezenirn

osTATNÍ AKTIVA

Ná'ldad}' příštíchoMobi zalrmují 1I.{klady na pojištění' energetickí opalřeni a jsou účtoýinydo
Djldadů období, do kteÍéhor'ěcně přísluš.

l0.

!aI4s!!i-B4!IÉ!

záHadní kapilíl společnosti Explosiá a' s' sc sklád.{ 7 1 ' l 65 akcií v liýiÍnépodobč na jméno Ye
jmenoviló hodnotě l '00o'm0'-' Kápitilovó fond} se skládají z emisního ážia ve Úši ,l8:] tis' Kč.

v

roce 20l

l nedošlo kc

/rr'Ýšcni 7riionneho rez€n'ního

fondu.

V rocc 20l l rcdošlo k žádni'm z$ěnáÍn na účtechaíLl(ladního kapiálu spolďnosli Explosia a's.
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I 165000

0

o
'133

4 280

11. REZtrR\ry
společnosl Istíochem Explosives v roce 20l1 ZúČlo\'alá rezeňT rra neĎ'čeÍpanédovolené lčetně
pojištění a na zpťacování a schválení íďní 7ávčŇ' os1át í společnosti Íet\oř111' íezeÍly'
zůsfutek

t

T!Órbx
31.12.2011

0
275

12.

275

DLoUHoDoBÉ Z\yAZKY

spolďnost eliduj€

60 992 tis. Kč . o

Kč'

13. KR

ávazek v hodnoló ó1'862 lls. Kč. Jcdná sc o odloŽený daňový zá!'azek ve ťši
ávaz|lr z obchodníclr !7talrů Ye \"ýši 490 tis' Kč ajiné ávázl$'ve !ýši 380 1is.

iTKoDoBÉ ZÁyAZKY

K31

12 20l l ně\' společnoýi krá&odobe Zával(y po lhiilč splatnosli v částce 60.903 tis'
Závazky ke spfizněn'Ím osobám jsou uvcdcny v kapío|c 2 1

u. BANKo\Ni

ÚvĎRY A \ÁPoMoCl

spol€čnost E\Tlosiá a' s' čerpala v Íocc 2011 úsledulici ballko\'Íli úvěry:

KontokoÍenlÍíuv& u ČSoB' k1efi b!l nastaven v hodnotě 5.000 tis.
provozní činnosti spolcčnosti' UvčÍbvl úonč€n k 29'l l'20ll' Úvěr
]B

Kč'

E\Tlosia a.

s.

Přiloha kc konsolidované účclní/ávčÍcc k 3l. pÍosinci

20 i

I

pnivem na ziLl(ladě smluv o zřizeni áslavního pni\" k nemovilostem, k pohledá\'kám a k vecl
movitó (Zásob!').

Rcvolvin8 u ČSoB ve !ýši 10.000 tis' Kě na finánco\ání zisob a pohle&ivek z obchodniho styku.
Uvčr je 7ajištěn 7ásta\niln piívem na zikladě $nluv o zřizeni ástawiho pníva k nemovitostern'
k pohledá\'kim a k včcj movitc (Zásoby).

ČsoB ve rTiši 3o'oo0 tis. Kč' byl sp1acen k25'1l'20l1' ČcÍpáníbylo určcno
na íiinancováni pmcovního kapilálu' U\ěr by1 zajištfu zistalirím pÍáv€In ná ákladě srnle._ o
zřizcní záslavniho pÍáva k nemoútostem' k pohlealávkám a k věci movité (ásoby)'

Dlouhodobý úvěÍu

Spolďnsot u2\.ře1a sníoNT sČsoB FactoriÍg ná firlánčÍlívýpomoc ná z{,I{ladě postupovani
pot ediívek. Jední se o \r}'bÍané a schválené odběťatele do fáctoÍhgové společnosti' Byl Íxrstaven
ma.(iftílni limit č€rpini do hďÍoty 40'000 tis. Kč. Zůstatek finánčíívýpomoci k 3l'l2.20l l byl
vc výši 19.575 lis'

Kč'

B

KontokoŤentÍí úvěŤ u Unicrcdit
tt czech Republic mě1 rustaveí čeŤpáÍík 1'9'20ll rtlr 48'250
tis.Kč' k l5'9'20ll byl zesplatněn ve lýši 36'905 Ús KČ Ú\ér b]] prubeŽné cerp.in ná zjistěrtí
pÍovozni činnoýi společnosti' Uvěr b}'1 zajištěn ďe srDloWY o poýoup€ni pohledávek bance a
áslamího pÍíýak nemo\itoslem' zůstatek k 3 1' l2'200l l je v hodnotě 0 lis' Kč'

'izením

Úvčr v UnicÍcdit Leasing na finaÍco\áni.náLupu nabíjecího vozr ve ťši8'963 tis' Kč' zůstátek
ú\,čruk 3 l. 12 ' 20l l činí6 '207 tis' Kč' Uvěr je zajišlěn sÍ o \'ou o zajištěÍi ávaÁ_u ptevodem
pníva'

spotcčnost obdrŽela od společnosú IMoB a. s. půjčkuve \ýši l0 000 tis. Kč' Tato je zajištěna
7rístavnínpávcm k nemovilostem. Z'l\'azel< je l-,lkéLzin v Íozvlrze v ř' B'|ll'2 - Zá\a^!- ovládzjící a řídici osoba' neboť spolcčnostr Explosia a' s. a IMoB a' s' rnají ýejného aLcio&iie,
kte.ým je MinisteÍstvo fuláncí ceské republiky'

společnost Fospol a's' čelpála úvěry u KB' klcÍó !'cdla na samoslalnJ'ch účte.h'slicdnčdobý
invcstični úvěÍa zustatek k 3 l ' 12. 201 l je v hodnotě 2 500 lis' Kč' Revolvingo\.ý úvčÍve výŠi7
000 tis' Kč a zůslatek k 3l. 12. 20ll je v hodnotě 6 000 tis' Kč' Uvěry byly ZajišlčnyvYblanlm
'

majetkem spolcčnosti

'

spolecnosl l\trochem Eryloslves neměla )ádna Ú\čr.\

15. osTATNÍ

PAsIvA

výfujc příštich oMobí a dohafué položkY záhmují přcdcvšjm dohadné položb m pÉce. služby a
7rísoby. kteÉ jsou účtorány do nákladů oMobí Íoku 20 1 .
1

19

Explosia a.

s.

Příloha kc konsolido\,anó účetníávěrce k 31' pÍosinci

l6

20ll

DAŇ Z PňÍ.TrvTU

(37 535)

Iírochm t)9losiles r

s.

313 342

(1939)

o

t 217

231

(4716)

6521

(49)

DáňoYý

zjtlad spolďnosti lstrochem Explosi\€ a's' byl
3l |2 201|

v lik\,'idáci stánoven za obdobi od 15 8 2009 do

v úisledku toho.

i.

společnost b]'la

spolďnosti !_pďítaly odloženou daň na základě plechodných rozdí1ůIne' zůstatkolimi cenamr
ak1iv a pasiv z hlediska účetnict\'ia stanovcní záHadu daně z příjnu s přihlď[úím k období
rcali7acc.

spolďnosli

\

}čislil} odlo;cnou

ďjrň nác|cdo\ nč'

2010

odlďem
dÍÓvJ
pohledávta

3 126

.rJlujín\
JJn'l}
Ziuze*

201I

oJlu'énd
úň'ýl
potledávla

1l

(í2 5-3)

20

..:

|Nl'j )
úň'{)
/ála^k

Explosia a. s

Přilohá ke konsolidouné účetníávěÍce k

3l' pÍosinci 20l

l

17. LtrASING
spolďnosti nemaji najalÝ ďouhďobý Ínajetek'

ls. MAJETEK

A

Z{VAZKY NEIYKÁZÁ,!É v RozvAzE

společnoýi neeviduji ádné ávazhv a soudni spory vedené \' pďrozlahovó cvidenci.

spolďnost Explosia a. s' má v podÍozvahové evidenci vedeny úč€lové 7ásoby mobilizačnich
rezeÍv a stávb!. mobilizačni řezer'q' v hodnotě 4'513 tis. Kč. Eridence lčchto mobilizačnich
rezcrv jc na zakladě sfiloury o ochÍnnováni č' 31711535/90'
stare ekologické zátěže s€ \'l'sk}Íuji v aÍaílu spolďnosti E\plosia a's. pouze lok{lně v podobč
kontaminol'aďch půd a podzenních vod. nitoliv nezabezpečených skládek nebezpďného
odpadu. Pos]qÍnutí linančních proýředků lr.1 uhradu jejich sánace je součásti usíeseÍivlády

č;Nna Íoku 2002' Na Zi}ladě dohody s FNM ČR budc kaŽdá 1okálÍa řcŠcna samostatÍě a
poslup podléM sepa]:ritnínu jcdnini zučashěných subjeklů pusobícíchv c€lém bí"lémareálu
\polecnosli AllJchem ' (Ij' n)nl pŤcdc\iim s]nlhesia' a's'' Explo<ia a sl a Miniíers|\cln financi
ČR iako naslupcem FNM CR
z

19'

vÝNosY

Rozpis ťnosů společnostíz Bžnéčinnosti (v tis. Kč)

2010

7'rBnični

Tžby z vhíni výrobky

íužbr

a
]]] 3

Dofuici

2011

zalEiční

302219

]5'1

t4 513

ó433

217 X41

Převážná čásl\.ýnosů společnosli Explosia a. s' za íok 201l jc soustředěÍa na pÍovozních {'Ilosech
- tťby hlavních aíkáz ků za \,ýobky v trhavinriřském a slřclivilviiském odvělvi. U spplečnoýi
Fospol a' s' sc jcdná o tržby zá služby Ebácích praci a společnosl Istrochem Explosivcs a' s má
tÍŽby z prodejc tÍhavin vlastti l'{Íob}' společnoý Fospol sK srlol. s r' o' \Ykázuje lrŽb} 7á slu7by
'
úhacich prací' Spolcčnost Explosia sK v roce 20 l l nerYkazovalá žádnou ekonomickou činnost'

21

Explosia a.

s.

Příoha kc konsolidol"né úč€tni ávčÍc. k

31.

pÍosinci 20l

l

20. OSOBNI NAKI,ADY
Rozpis osobních úk]adů(v lis. Kč):

IÍďJg<m<nl
RtdLl

pr&o\

c.llm

2011

.i

Mdg<ň<nl'
Řld('

Úa.omici

ll

535

Il4l9

,161
3 slt
37
I

51013

1953
51251

7410

19

15785

2l. TNFoRMAcf, o sPŘÍzNĚNÝcH oSoBÁcIt
současným a br'vdlý'm členůmsta1ulimich. do7oÍčícha \ikonných orgiínů ncbyly v Íoce 2010'
2011 posLýnu!' půjčIqa áruky Poskyhuló \Íhod}' spočívajív nožnosti poúíváni služebÍího
vozidla k soutromím účelúm

spříněné osoby jsou všechny společnosli v konsolidačním celku.
Explosia a. s' pÍodi\,á spolcčnosti Fospol a' s' holové fíJobh'. zároveň od ní larpuje sluŽby'

Explosia á' s' prod.ivá společnosti Istrochem Explosi\'es a's . holové v]'Íobk)_ a pÍonajiná sklad
sktené. ároveň Lupujene službu zajištěnípÍor'ozu skladu Sklcnó
E\plosia a's. zaúm neuskutečnila Žádný pÍodej' níkup vc vztahu ke spolďnosli Explosia sK

s'

t

o.

Explosia a. s. měla ke společnosli Fospol sK spol' sÍ' o' pouze pěl obchodních případů. prodej
hotoYých ť'robku a pÍonijem skladu sklené'
Všechn'v obchodní připad} k spřinčným osobá byly Íealizovin'v na zikladě smluv a objedná!€k
za cenu oblTklou' Tylo transákce byly uzavÍeny za tĚžných tržnich podminek.

V r.imci konsolidace b\.lv vzájelllJÉ trdnsatce. pohleďivky
skupině wloučen'v'

22

a 7ávazky mezi spolcčnostmi ve

Explosia a

s.

Příloha ke konsolido\'ané účetníá\ěrc€

22.

k

3 l

' prosnrci 20l

VYDAJE NA VYZKUM A VYVOJ

\ýoj

celkové \,ýdaje lra výzlTln a
by1o l]inancováno: 16.764 tis' Kč

23. oDMĎNÁ

z

óinil'v Y rocc 2011: 34'617 tis' Kč 7 toho z veřejných zdÍo]ů
ch zdroJů EÝlosia a' s' bylo financovano 1 7 853 ús. Kc

ast

'

AUDIToRovI

odměn auditorovi za iok 201 1 činily 3 55
posb'tlruté poradelrst!'í.
Nláldady na

24.

l

lis Kč za

ýatutámi auďt a

1 ]

6 tis'

Kč á

vÝzNÁMNÉ PoLoŽKY ZISKŮ A ZTRriT

součásti mimořádnirh nildadů

a ni

oiádných \linosů jsou polož-kY niíkladů a Únosťl

v souvislosti s ú&oválún havárie z 20'1'2011' Položb nákladů předslavují škod} na ásobách a
majeúu, položkÝ ťnosůúb-rady od pojišťouy'

25. \.ýZNAMNÉUD'írosTI. KTERE NASTA]-Y Po DATU ÚČDTNi ZivĚRKY
Po dalu účetnízávěrlq došlo na Zíkladě roáodÍutí jediného atcionáie společnosti E\Tlosia a s
z 28'2'2012 o posk}tnuti finančních plostř€dkfl formou l'íc€letého úvěru od společnosti PRISKO a
s' v]aínqulklc/ MF ČR bylo lnoŽne sPoLeČnost oddl žit od lYsokého ýa\.u závazků po lhůtěúči
ne|\ él{llriL doda\|rlcll s] lll.c.ia 3' s ' U\ ér b} | po{_\anU| za obs |J}Lll fáuch podmrnek '
Dceřiné spoločnosti ne\-"v'kaz!Úi ádné \iznamré události po datu účelní7rivěÍI'T.

) fri-- ut'

PodpLs statutdr hoorgan

2l

"

,

Výroční zpráva společnosti Explosia a.s. za rok 2011

VI.
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI
OSOBAMI

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU
A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI
OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU
za rok 2011
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. 2011 do 31. 12. 2011 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. 2011 do 31. 12. 2011 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
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: 460 014,07 Kč.

Výzkumný a zkušební letecký ústav a.s., IČ: 10669
Vztah ke společnosti:

společnost vlastněná 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:
Provádění zkoušek produktů, fakturovaná hodnota 31 920 Kč.

SD – Autodoprava, a.s. IČ: 25028197
Vztah ke společnosti:

společnost ovládaná ze 100 % společností Severočeské doly a.s.
(IČ: 49901982), člen skupiny ČEZ, společnost ČEZ a.s. je
ovládaná 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:
Prodej výrobků, fakturovaná hodnota 235 008 Kč.
IMOB a.s., IČ: 60197901
Vztah ke společnosti:

společnost vlastněná 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:
Poskytnutí peněžních prostředků formou půjčky ve výši 10 000 000 Kč.

Osoby ovládané Českou republikou – Ministerstvem financí v roce 2011

Název ovládané osoby
Česká exportní banka, a. s.

IČ
63078333

Adresa
Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701 PSČ 111 21

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

45279314

Praha 1, Vodičkova34/701, PSČ 111 21

27245322

Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00

63078333

Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 111 21

§

Česká exportní banka, a.s. (ČEB)

Ovládání v době
Celý rok 2011
Stát vlastní 80 % akcií,
EGAP a. s. vlastní 20 %
akcií
Celý rok 2011
EGAP vlastní 34%
KUPEG
EGAP vlastní 20 % ČEB,
80 % vlastní stát-Česká
republika

Severočeské mlékárny, a. s. v konkursu

48291749

Teplice 41503, Libušina 2154

Ormilk, a. s. v likvidaci

60109092

Žamberk, PSČ 564 01

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

00010669

Praha, Letňany, Beranových 130, PSČ 199 05

Celý rok 2011

Municipální finanční společnost, a. s. zkráceně
MUFIS, a. s.

60196696

Praha 1, Jeruzalémská964/4, PSČ 110 00

ČMFL, a. s.
§
AGROCREDIT, a. s.
ČEZ, a. s.
§
Seznam společností – příloha sken
BH CAPITAL, a.s.

25541889
25542524
45274649

Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06
Praha 4, Durychova 101, PSČ 142 01
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53

Celý rok 2011
Ministerstvo financí 49 %
Českomoravská záruční a
rozvojová banka, a.s. 49 %
Svaz měst a obcí ČR 2 %
Celý rok 2011
Podíl 100 %
Celý rok 2011

00546682

Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00

Celý rok 2011

České aerolinie a. s.
Seznam společností
§
Amadeus Marketing CSA, s.r.o.
§
Czech Airlines Handling, s.r.o.
§
CSA Services, s.r.o.
§
HOLIDAYS Czech Airlines, a.s.
§
Czech Airlines Technics, a.s.

45795908

Praha 6, Letiště Ruzyně, PSČ 160 08

Celý rok 2011

49680030
25674285
25085531
61860336
27145573

Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00
Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ 160 08
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
podíl
podíl
podíl
podíl

65 %
100 %
100 %
100 %
100 %

VIPAP VIDEM KRŠKO d. d.

Tovarniška ulica 18, 8270 Krško, Slovinská republika

§

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

5523354

Tovarniška ulica 18, 8270 Krško, Slovinská republika

§

VIPREH gostinsko podjetje Krško d.o.o.

5540747

Tovarniška ulica 18, 8270 Krško, Slovinská republika

§

LEVAS zaposlovanje in usposabljanje
invalidov Krško d.o.o.
HOLDING KLADNO a. s. v likvidaci

5498325

Tovarniška ulica 18, 8270 Krško, Slovinská republika

45144419

Kladno, Cyrila Boudy 1444

Hotelinvest, a. s. v konkursu

00251976

Praha 1, Nekázanka 4

MERO ČR, a. s.
Seznam společností
§
MERO Germany AG
ČEPRO, a. s.

60193468

Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

Celý rok 2011

152122768
60193531

MERO-Weg 1, 850 88 Vohburg an der Donau, SRN
Dělnická 12, č. p. 213, PSČ 170 04 Praha 7

Podíl 100 %
Celý rok 2011

PPP Centrum a. s.

00013455

Praha 1, Na Příkopě 3, PSČ 110 00

Celý rok 2011

PAL a. s. v likvidaci

00211222

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

THERMAL – F, a. s.

25401726

I.P.Pavlova 2001/11, Karlovy Vary, PSČ 360 01

Likvidace akcií
K 1.12.2010
Výmaz společnosti z OR
4. 2. 2011
Celý rok 2011

STROJÍRNY TATRA PRAHA, a. s. v likvidaci

00674311

Praha 5, Zličín, K metru 312, PSČ155 21

Celý rok 2011

STAVOCENTRAL, a. s. v likvidaci
JUNIOR centrum, a. s. v likvidaci

47116943
48154946

Praha 2, Jaromírova 64 , PSČ 128 00
Seč, ul. Čs. pionýrů 197, PSČ 538 07

Celý rok 2011
Celý rok 2011

JUNIA s. r. o. v likvidaci

45788740

Ostrava, Stodolní 9, okres Ostrava - město

Celý rok 2011

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

28244532
27174166

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

27361381

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

27105733

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

Celý rok 2011
100 % akcií vlastní společ.
Letiště Praha a.s.
100 % akcií vlastní společ.
Realitní developerská, a.s.
100 % akcií vlastní společ.
Realitní developerská, a.s.

25291581

Pardubice - Semtín 107, 530 50 Pardubice 2

§

Whitelines Industries a. s.

Explosia a.s.
§

FOSPOL a. s.

15053628

Češkova 1758, PSČ 530 02 Pardubice

§

ISTROCHEM Explosives a. s.

44254504

Nobelova 34, PSČ 836 05 Bratislava, Slovenská republika

§

Explosia SK s.r.o.

45909903

Dostojevského rad 5, PSČ 811 09 Bratislava, Slovenská republika

Společnost FOSPOL a.s. ovládá:
•
FOSPOL SK, spol. s.r.o.

44793502

Brestovská 123, PSČ 066 01 Humenné, Slovenská republika

GALILEO REAL, k.s.

26175291

Praha 7, Janovského 438/2 PSČ 170 06

Celý rok 2011, obchodní
podíl 100 %
Celý rok 2011, obchodní
podíl 100 %
Vznik 9.11.2011, obchodní
podíl 100 %
Celý rok 2011, obchodní
podíl 100 %
Celý rok 2011

IMOB a.s.

60197901

Praha 8, Thámova 181/20, PSČ 186 00

Celý rok 2011

PRISKO a.s.

46355901

Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 00

Celý rok 2011

Český Aeroholding, a.s.

24821993

Praha 6, K Letišti 1040/10, PSČ 160 08

§

Realitní developerská, a.s.

27174166

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

§

Czech Airlines Handling, a.s.

25674285

Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ 160 08

§

CSA Services, s.r.o.

25085531

Praha 6, K Letišti, PSČ 161 00

27361381

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

27105733

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

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

.

Whitelines Industries a.s.

Od 1.10.2011, obchodní
podíl 100%
Od 26.10.2011, obchodní
podíl 100%
Od 23.11.2011, obchodní
podíl 100%

Celý rok 2011, obchodní
podíl 100 %
Celý rok 2011, obchodní
podíl 100 %

Koncern ČEZ, a. s., 2011
Poř. č.

Název společnosti

IČ

1 Centrum výzkumu Řež s.r.o.
2 CEZTel, a.s.

26722445
25107950

3 ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
4 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.

26871823
60698101

5 ČEZ Logistika, s.r.o.

Adresa

Majitel

26840065

Husinec-Řež č. p. 130, PSČ 250 68
ÚJV Řež
ČEZ
Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ 140 53
Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ
709 02
ČEZ
Třebíč, Bráfova 16, PSČ 674 01
ČEZ
Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ
709 02
ČEZ

6
7
8
9
10
11
12
13
14

ČEZ Měření, s.r.o.
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
ČEZ Prodej, s.r.o.
ČEZ Správa majetku, s.r.o.
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.
ČEZ Energetické služby, s.r.o.
ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
ČEZ ICT Services, a. s.
Elektrárna Chvaletice, a.s.

25938878
25938924
27232433
26206803
26376547
27804721
28255933
26470411
28786009

Hradec Král. Riegrovo náměstí 1493, PSČ 500 02
Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03
Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53
Děčín IV., Teplická 874/8, PSČ 405 49
Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28
Ostrava, Vítkovice, Výstavní 1144,PSČ 706 02
Hostivice, Komenského 534, PSČ 253 01
Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ 140 53
Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ 533 12

15
16
17
18
19

EGI, a.s., v likvidaci
FVE Buštěhrad,a.s.
PPC Úžín,a.s.
LACOMED, spol. s r.o.
LOMY MOŘINA spol. s r.o.
Nuclear Safety & Technol.Centre
s.r.o.
OSC, a.s.
PRODECO, a.s.
SD - 1.strojírenská, a.s.
SD - Autodoprava, a.s.
SD - Kolejová doprava, a.s.
SD - Rekultivace, a.s.

60721332
27420493
27198367
46348875
61465569

Podíl na základním kapitálu (%)

Poznámka

100%
100% změna sídla firmy od 6.6.2011
100%
100%
100%

Praha 6, Milady Horákové 109, PSČ 160 41
Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03
Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53
Husinec-Řež č. p. 130, PSČ 250 68
Mořina, PSČ 267 17

ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ŠKODA
PRAHA
ČEZ OZE
ČEZ
ÚJV Řež
ČEZ

100%
100%
100% změna sídla firmy od 15.10.2011
62,50%
51,05%

27091490
60714794
25020790
25437127
25028197
25438107
27329011

Husinec-Řež, č.p.130, PSČ 250 68
Brno, Staňkova 18a, PSČ 612 00
Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78
Bílina, ul. Důlní čp. 437, PSČ 418 01
Bílina, Důlní 429, PSČ 418 01
Kadaň, Tušimice 7, PSČ 432 01
Kadaň, Tušimice 7, PSČ 432 01

ÚJV Řež
ČEZ
SD
SD
SD
SD
SD

40%
66,67%
100%
100%
100%
100%
100%

Bioplyn technologie, s.r.o.
SD - KOMES, a.s.
Severočeské doly a.s.
SINIT,a.s.
STE - obchodní služby spol. s r.o. v
31 li.
32 ŠKODA PRAHA a.s.
33 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.

26407086
28666674
49901982
25397401

Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03
Most, Moskevská 14/1, PSČ 434 01
Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01
Ostrava-Mariánské Hory, Emila Filly 296/13, PSČ 709

ČEZ OZE
SD
ČEZ
ČEZnet

100%
92,65%
100%
100%

49826182
00128201
27257517

ČEZ
ČEZ
ČEZ

34 ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o.

61675954

35 ŠKO-ENERGO, s.r.o.
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň,
36 s.r.o.

61675938

Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 74
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 74
Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ
293 60
Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ
293 60

47718684

Plzeň, Tylova 158/46, PSČ 301 00

ÚJV Řež

100% změna firmy od 1.3.2011

37 EGP INVEST, spol. s r.o.
38 Ústav aplik.mechaniky Brno, s.r.o.
39 ČEZ Teplárenská, a.s.

16361679
60715871
27309941

Uherský Brod, Antonína Dvořáka 1707, PSČ 688 01
Brno, Veveří 95, č.p. 972, PSČ 611 00
Chomutov, Školní 1051/30, PSČ 430 01

ÚJV Řež
ÚJV Řež
ČEZ

100%
100%
100%

40 Teplárna Trmice,a.s.

28707052

Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04

ČEZ

22.12.2011 nákup 15% akciového podílu,
100% podíl před koupí: 85%

Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
Energetické centrum, s.r.o.
ČEZ Bohunice, a.s.
GENTLEY, a.s.
Bohemian Development, a.s.
Martia, a.s.

46356088
26051818
28861736
28209117
28073142
25006754

Husinec-Řež, č. p. 130, PSČ 250 68
Jindřichův Hradec, Otín čp.3, PSČ 377 01
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 74
Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 14053
Praha 1, V kolkovně 920/5, PSČ 110 00
Ústí/Labem, Mezní 2854/4, PSČ 400 11

ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
GENTLEY
ČEZ Tepl.

52,46%
100%
100%
100%
100%
100%

Tepelné hospodářství města Ústí nad
47 Labem s.r.o.

49101684

Ústí nad Labem, Malátova 2437/11, PSČ 400 01

Tep. Trmice

19,60%

Tepelné hospodářství města Ústí nad
48 Labem s.r.o.
49 ULITEP, spol. s r. o.
50 eEnergy Ralsko, a.s.

49101684
62741144
28217918

Ústí nad Labem, Malátova 2437/11 PSČ 400 01
Ústí nad Labem, Špitálské nám. 11, PSČ 400 01
Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 14053

ČEZ Tepl.
Tep.Trmice
ČEZ

36,25%
65%
100%

51 3L invest a.s.

26780828

Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 14053

ČEZ

po zvýšení ZK 13.7.2011, před zvýšením
99,64% ZK - podíl 100%

52 FVE Vranovská Ves,a.s.

28432495

Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 14053

ČEZ

53 DOMICA FPI,s.r.o.
Jadrová energetická spoločnosť
54 Slovenska, a.s.

28289650

Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 14053

ČEZ

45337241

Bratislava, Tomašíkova 22, PSČ 820102

55 JESS Invest, s.r.o.

45659044

Bratislava, Tomašíkova 22, PSČ 820102

ČEZ Bohun.
Jadr.en.spol.
Slov.

100%

56 eEnergy Hodonín, a.s.
57 eEnergy Ralsko-Kuřivody, a.s.

28217853
28208811

Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 14053
Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 14053

ČEZ
ČEZ

100%
100%

58
59
60
61

25431781
24729035
25410083
25445626

Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 14053
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
Krupka 1, Mariánské nám. 22, PSČ 417 42
Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PSČ 400 11

ČEZ
ČEZ
ČEZ Tep.
MARTIA,a.s

62 KEFARIUM, a.s.
63 ČEZ Energo

27936392
29060109

Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 50003
Praha 8, Karlín Karolínská 661/4, PSČ 186 00

ČEZ OZE
ČEZ

64 ČEZ OZ uzavřený invest. fond, a.s.

24135780

Praha 1, Na Příkopě 859/22, Psč 110 00

ČEZ

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

41
42
43
44
45
46

AREA -GROUP CL, a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
ENERGIE KRUPKA, s.r.o.
FM service,s.r.o.

65 CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o.
66 CEZ Bulgaria EAD

Fra Andela Zvizdovića br.1, Sarajevo, Bosna a
65-01-0142-08 Hercegovina
BULSTAT No. Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski
131434768
street, PC 1000, Bulharsko

CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z
67 o.o.

0000287855

68 CEZ Deutschland GmbH

HRB 139537

69 CEZ Distributie S.A.
70 CEZ Elektro Bulgaria AD
CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria
71 AD

Ul. Emilii Plater 53, 00-113, Warszawa, Poland

München, Karl-Theodor Str. 69, 80803, Německo
Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PC 200581,
14491102
Rumunsko
BULSTAT No. Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski
175133827
street, PC 1000, Bulharsko
Village of Ezerovo, Varna District, PC 9168 Varna,
200511185
Bulharsko

100%
99,9%
100%
100%
100%
100%
100%
100% změna sídla firmy od 10.6.2011
100%

100%
100%
100%

ČEZ

5%

ČEZ

12%

100%
po zvýšení ZK 3.2.2011, před zvýšením ZK 99,92% podíl 100%
49%

po zvýšení ZK 9.7.2011, před zvýšením ZK 99,61% podíl 100%
100%
50%
50%
100%
50,1% od 14.1.2011 získán podíl 50%
50% od 26.9.2011 získán podíl 50%

ČEZ

100%

ČEZ

100%

ČEZ

změna sídla od 2.8.2011
100% změna obchodní firmy od 2.8.2011

ČEZ

100%

ČEZ

99,99999861%

ČEZ

67%

ČEZ

100%

Poř. č.

Název společnosti

72 CEZ Finance B.V.
73 CEZ Hungary Ltd.
74 CEZ Chorzow B.V.
CEZ Laboratories Bulgaria EOOD - in
75 liquidation
76 CEZ MH B.V.
77 CEZ Poland Distribution B.V.
78 CEZ Polska sp. z o.o.
79 CEZ Romania S.A.
80 CEZ RUS OOO
81 CEZ Servicii S.A.
82 CEZ Silesia B.V.
83 CEZ Slovensko, s.r.o.
84 CEZ Srbija d.o.o.

IČ

Adresa

Hogehilweg 7H, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the
33264065
Netherlands
ČEZ
13520670-4013- Károlyi Mihály u.12 IV.em., Ybl Palota Irodaház, 1053
113-01
Budapest, Maďarsko
ČEZ
Hogehilweg 7H, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the
24305703
Netherlands
CEZ Silesia
BULSTAT No. 14 Dobrinova Skala str., Lyulin Municipality, Sofia,
175123128
Bulharsko
Hogehilweg 7H, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the
24426342
Netherlands
Hogehilweg 7H, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the
24301380
Netherlands

98 Ovidiu Development S.R.L.
99 TEC Varna EAD
100 Tomis Team S.R.L.
101 CEZ Albania Sh.A.
102 CEZ Shpërndarje Sh.A.
103 CEZ Trade Albania SH.P.K.
104 CEZ Finance Ireland Ltd.

MOL-CEZ European Power Hungary
105 Ltd.

106 JTSD - Braunkohlebergbau GmbH
Mitteldeutsche
Braunkohlengesellschaft mbH
107 (MIBRAGmbH)
Fernwärme GmbH Hohenmölsen 108 Webau
109 GALA-MIBRAG-Service GmbH
Montan Bildungs-und
110 Entwicklungsgesellschaft mbH

MUEG Mitteldeutsche Umwelt - und
111 Entsorgung GmbH

ČEZ

100%

ČEZ

100%

ČEZ

100%

ČEZ

100%

Weena 327, 3013 AL, Rotterdam, Nizozemsko

97 New Kosovo Energy L.L.C.

ČEZ

změna obchodní firmy v důsledku
rozhodnutí soudu - registrace vstupu do
100% likvidace 11.4.2011

100%

24439848

96 NERS d.o.o.

100%

99,9995%

21349608

95 MW Team Invest S.R.L.

100%

ČEZ

89 CEZ Vanzare S.A.
CM European Power International
90 B.V.

94 Elektrownia Skawina S.A.

100%

ČEZ

Ul. Emilii Plater 53, 00-113, Warszawa, Polsko
Bucuresti, Sector 1, Str. Ion Ionescu De La Brad, Nr.
2A, Rumunsko
Presnenskij val 19, Moscow, 123557, Ruská
1087746177628 federace
Pitesti, 148 Republicii Boulevard, 110177,
20749442
Rumunsko
Hogehilweg 7H, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the
24305701
Netherlands

21447690
34728482

93 CEZ Razpredelenie Bulgaria AD

Poznámka

18196091

87 CEZ Trade Romania S.R.L.
88 CEZ Ukraine LLC

CM European Power International
91 s.r.o.
Elektrociepłownia Chorzów ELCHO
92 sp. z o.o.

Podíl na základním kapitálu (%)

000026614

Gorkého 3, Bratislava, 811 01, Slovenská republika
Bulevar Mihajla Pupina 6, Bělehrad, Srbsko
Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski
street, PC 1000, Bulharsko
Ul. Emilii Plater 53, 00-113, Warszawa, Polsko
Bucureşti, Sector 1, Ion Ionescu de la Brad, Nr. 2B,
Rumunsko
Velika Vasilkivska street 5, 01004 Kyjev, Ukrajina
Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PC 200581,
Rumunsko

85 CEZ Trade Bulgaria EAD
86 CEZ Trade Polska Sp. z o.o.

Majitel

36797332
20180650
BULSTAT No.
113570147
0000281965

Lakeside Park, Tomášikova 64, 831 04 Bratislava,
Slovenská republika
ul. M. Skłodowskiej-Curie 30, 41-503 Chorzów,
0000060086 Polsko
BULSTAT No. Sofia, 330 Tsar Simeon St., Ilinden region, PC 1309,
130277958
Bulharsko
44525133

0000038504

ul. Piłsudskiego 10, 32-050 Skawina, Polsko
2B Ion Ionescu de la Brad Street, 2nd floor, room 3,
Sector 1,Bucuresti, 013813, Romania
Industrijska zona bb, Gacko, PC 89240, Bosna a
RU-1-1864-00 Hercegovina
18926986

70371863

Andrej Gropa Nr. 30, Prishtina, PC 10000, Kosovo
2B Ion Ionescu de la Brad Street, 2nd floor, room 1,
18874682
Sector 1, Bucuresti, 013813, Romania
BULSTAT No. Village of Ezerovo, Varna District, PC 9168 Varna,
103551629
Bulharsko
2B Ion Ionescu de la Brad Street, 2nd floor, room 2,
18874690
Sector 1, Bucuresti, 013813, Romania
Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Tirana,
K91629005R Albanie
Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Tirana,
K72410014H Albanie
Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Tirana,
K92129026D Albanie
Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2,
471 391
Irsko

ČEZ

100%

ČEZ
ČEZ

100%
100%

ČEZ
ČEZ

100%
100%
99,99375 %

ČEZ/MOL

ČEZ
ČEZ
ČEZ

100% změna právní formy od 24.6.2011
99,99999861%
50%

CM European
Power
International
B.V.

100%

CEZ Chorzow

100%

ČEZ
CEZ Poland
Distribution
Tomis Team
S.R.L.

67%
100%
100%

ČEZ

51%

ČEZ

100%

ČEZ

95%

ČEZ

100%

ČEZ

99,999998%

ČEZ

100%

ČEZ

76% změna sídla od 6.4.2011

ČEZ

100%

ČEZ

100%

CM European
Power
International
B.V.

100%

Glück-Auf-Straße 1, 06712 Zeitz, Germany

Severočeské
doly / Lignite
Investments
1 Ltd.

50% Severočeské doly, 50 % Lignite
Investments 1 Ltd.

Wiesenstrasse 20, 06727 Theissen, Německo

JTSD
Braunkohlebe
rgbau GmbH

100%

Stadt
Hohenmölsen

51 % Stadt Hohenmölsen, 49%
MIBRAGmbH

HRB 210208

Ernst-Thälmann-Str. 6, 06679 Hohenmölsen,
Německo
Elsteraue OT Profen, Platz der Freiheit 4, 06729,
Elsteraue, Německo

MIBRAGmbH

100%

HRB 212202

Wiesenstrasse 20, 06727 Theissen, Německo

100%

HRB 201620

Geiseltalstrasse 1, 06242 Braunsbedra, Německo

MIBRAGmbH
MIBRAGmbH/
Remondis
Kommunale
Dienste Ost
GmbH

13-09-115216 Olajmunkás út. 2, Százhalombatta, 2440, Maďarsko

HRB 9374

HRB 207574

HRB 204190

Ingenieurbüro für Grundwasser
112 GmbH

HRB 2322

113 CEZ International Finance B.V.

24 461 985

Nonnenstrasse 9, 04229 Leipzig, Německo
Hogehilweg 7H, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the
Netherlands

50% MIBRAGmbH, 50% Remondis
Kommunale Dienste Ost GmbH

25 % Mitteldeutsche
Braunkohlengesellschaft mbH,17 % Dr.
Holger Mansel, 17 % Bernd Haferkorn,
17 % Dr. Dietrich Sames,12 % Prof.
Ludwig Luckner,12 % Prof. Dr. R. Mull
viz sloupec F
u. Partner GmbH
ČEZ

100%

Poř. č.

Název společnosti

114 Aken B.V.

115 Mibrag B.V.
CEZ Produkty Energetyczne Polska
116 sp. z o.o.
117 CEZ Nowa Skawina S.A.

118 Energonuclear S.A.

119 Akcez Enerji A.S.

120 Sakarya Elektrik Dagıtım A.S.

121 Akenerji Elektrik Üretim A. S.

IČ

24 356 181

33 254 246

Adresa

Majitel

Podíl na základním kapitálu (%)

Bergweg 133-A, 3037 EE Rotterdam, Nizozemsko

Akenerji
Elektrik
Üretim A.S.

100%

Handweg 159, 1185 TX Amstelveen, Nizozemsko

JTSD
Braunkohlebe
rgbau GmbH

100%

321 795

ul. M. Skłodowskej-Curie 30, 41-503 Chorzow, Polsko ČEZ

100%

336 846

ul. Piłsudskiego 10, 32-050 Skawina, Polsko

ČEZ

100%

Str. Polona 65, Etaj 5, Sector 1, Bucuresti,
Rumunsko

Societatea
Nationala
Nuclearelectri
ca

25 344 972

683 905

Miralay Şefik Bey Sok. Ak-Han No. 15, Room no: 3,
Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko

10941-18573

Miralay Şefik Bey Sok. Ak-Han No. 15, Gümüşsuyu
Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko

Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1,
255005/202577 Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko

Societatea Nationala Nuclearelectrica
SA 51 %,ArcelorMittal Galati SA 6.2 %,
ČEZ a.s. 9.15 %, GDF SUEZ S.A. 9.15
%, Enel Investment Holding BV 9.15
%,Iberdrola Generación S.A.U. 6.2 %,
RWE Power AG 9.15 %

Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi
45,0000000%,Ali Raif Dinçkök
0,0000002 %, Ömer Dinçkök 0,0000002
%, Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme
A.Ş. 27,4999996,ČEZ, a.s. 27,5000000
viz sloupec F
%
Akcez Enerji A.S. 99,99999828 %, CEZ
Poland Distribution B.V.
0,00000043%,CEZ Silesia B.V.
0,00000043 % ,Gamze Dinckok
Yucaoglu 0,00000043 %,Raif Ali
Akcez Enerji
Dinckok 0,00000043 %
A.S.

Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme
Anonim Şirketi 20,4329 %, Emniyet
Ticaret ve San. Anonim Şirketi, 5,3568
%, Ömer Dinçkök 5,7859 %,Ali Raif
Dinçkök 5,7859 %, ČEZ, a.s. 37,3614 %,
viz sloupec F
Ostatní akcionáři 25,2772 %
Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi
99,000 %,Ali Raif Dinçkök 0,3650 %,
Ömer Dinçkök 0,1400 %, Raif Ali
Dinçkök 0,1200 %, Ayça Dinçkök
0,1200 %,Gamze Dinçkök Yücaoğlu
0,1200 %, Mutlu Dinçkök 0,1200
%,Alize Dinçkök 0,0150 %
Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi
99,000 %,Ali Raif Dinçkök 0,3561
%,Ömer Dinçkök 0,3500 %,Raif Ali
Dinçkök 0,1250 %,Ayça Dinçkök
0,0500 %,Gamze Dinçkök Yücaoğlu
0,0500 %,
Mutlu Dinçkök 0,0500 %, Alize Dinçkök
0,0189 %

Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve
122 Ticaret A.S.

625774

Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1,
Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko

Akenerji
Elektrik
Üretim A.S.

123 Akkur Enerji Üretim A.S.

607030

Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han No.15-17, K:3-4,
Oda No. 2, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul,
Turecko

Akenerji
Elektrik
Üretim A.S.

Miralay Şefik Bey Sokak, No.13, K:4, Oda No. 1,
Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko

Akenerji
Elektrik
Üretim A.S.

Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi
90,0000 %,Ali Raif Dinçkök 4,0000
%,Ömer Dinçkök 4,0000 %, Ayça
Dinçkök 1,0000 %,Raif Ali Dinçkök
1,0000 %

Akenerji
Elektrik
Üretim A.S.

Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. TRY 134
999 992,50, podíl 99,9999944%
Raif Ali Dinçkök TRY 1,25, podíl
0,0000009%
Ayça Dinçkök, TRY 1,25, podíl
0,0000009%
Gamze Dinçkök Yücaoğlu TRY 1,25,
podíl 0,0000009%
CEZ Poland Distrıbution B.V. TRY 1,88,
podíl 0,0000014%
CEZ Silesia B.V. TRY 1,87, podíl
0,0000014%

Akenerji
Elektrik
Üretim A.S.

Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi
90,0721429 %,Ömer Dinçkök
4,0639286 %,Ali Raif Dinçkök
4,0638571 %, Emniyet Ticaret Anonim
Şirketi 1,8000000 %, Raif Ali Dinçkök
0,0000714 %

Akenerji
Elektrik
Üretim A.S.

Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi
90,0000 %, Ali Raif Dinçkök 3,6500 %,
Ömer Dinçkök 3,5000 %, Raif Ali
Dinçkök 1,2000 %, Ayça Dinçkök
0,5000 %, Gamze Dinçkök Yücaoğlu
0,5000 %,Mutlu Dinçkök 0,5000 %,
Alize Dinçkök 0,1500 %

Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat
124 Ihracat ve Toptan Ticaret A.S.

125 Egemer Elektrik Üretim A.S.

126 AK-EL Yalova Elektrik Üretim A.S.

127 Akka Elektrik Üretim A.S.

512971

695245

417382

664669

Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han No.15-17, K:3-4,
Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul,
Turecko

Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1,
Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko

Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1,
Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko

Poznámka

Poř. č.

Název společnosti

128 CM European Power Slovakia s.r.o.

129 MIBRAG Neue Energie GmbH
AK-EL Kemah Elektrik Üretim ve
130 Ticaret A.S.
Akenerji Dogal Gaz Ithalat Ihracat ve
131 Toptan Ticaret A.S.
132 Taidana Limited

IČ

44 354 258

HRB 25878

736921

745367
HE 272531

133 CEZ Bulgarian Investments B.V.
CEZ International Finance Ireland
134 Ltd.

51661969

135 TMK Hydroenergy Power S.R.L.

27189093

136 Free Energy Project Oreshets EAD

494547

201260227

Adresa

Majitel

Podíl na základním kapitálu (%)

Poznámka

CM European
Power
24,5 % = ČEZ, a.s.,51 % = CM European
Power International B.V.,24,5 % =
International
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 824 12, Slovenská republika B.V.
Slovnaft, a.s.

Miralay Şefik Bey Sokak No:15 Kat:3 Oda: 3
Gümüşsuyu / Beyoğlu - İstanbul
Griva Digeni 115, Trident Centre, 3101 Limassol,
Cyprus

Mitteldeutsch
e
Braunkohleng
esellschaft
mbH
Akenerji
Elektrik
Üretim A.S.
Akenerji
Elektrik
Üretim A.S.
Tomis Team
S.R.L.

Hogehilweg 7H, 1101 CA Amsterdam Zuidoost,
Holandsko
Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2,
Irsko
48 Primaverii St., 1st floor, Resita, Caras-Severin
County, 320012, Rumunsko

ČEZ
CEZ Finance
Ireland Ltd.
CEZ Romania
S.A.

100% nová společnosti - datum nabytí 3.1.2011
nová společnosti - datum nabytí 3.2.2011
100% změna obchodní firmy od 20.12.2011

CEZ
Bulgarian
Investments
B.V.
CEZ Poland
Distribution
BV
Eco-Wind
Construction
S.A.
Eco-Wind
Construction
S.A.
Eco-Wind
Construction
S.A.
Eco-Wind
Construction
S.A.
Eco-Wind
Construction
S.A.
Eco-Wind
Construction
S.A.

nová společnosti - datum nabytí
13.10.2011
změna obchodní firmy a sídla od
100% 14.11.2011

Glück-Auf-Straße 1, 06712 Zeitz, Germany
Miralay Şefik Bey Sokak No:13 Kat:4 Oda: 1
Gümüşsuyu / Beyoğlu - İstanbul

Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski
street, PC 1000, Bulharsko

137 Eco-Wind Construction S.A.

300426

ul. Marynarska 11, 02-674, Warszawa, Polsko

138 A.E. Wind sp. z o.o.

300814

ul. Marynarska 11, 02-674, Warszawa, Polsko

Elektrownie Wiatrowe Lubiechowo
139 sp. z o.o.

291340

ul. Chobolańska 29/4, 71-023, Szczecin, Polsko

140 Farma Wiatrowa Leśce sp. z o.o.

330281

ul. Marynarska 11, 02-674, Warszawa, Polsko

Farma Wiatrowa Wilkolaz-Bychawa
141 sp. z o.o.

330670

ul. Marynarska 11, 02-674, Warszawa, Polsko

142 F.W. Tolkowiec sp. z o.o.

374097

ul. Marynarska 11, 02-674, Warszawa, Polsko

143 Mega Energy sp. z o.o.

374306

ul. Marynarska 11, 02-674, Warszawa, Polsko

100%

99,99% změna obchodní firmy od 3.5.2011

99,99%
100%

100% nová společnosti - datum nabytí 23.5.2011

nová společnost - datum nabytí
67% 30.12.2011
nová společnost - datum nabytí
100% 30.12.2011
nová společnost - datum nabytí
100% 30.12.2011
nová společnost - datum nabytí
100% 30.12.2011
nová společnost - datum nabytí
100% 30.12.2011
nová společnost - datum nabytí
100% 30.12.2011
nová společnost - datum nabytí
100% 30.12.2011

Výroční zpráva společnosti Explosia a.s. za rok 2011

VII.
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O
PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU JEJÍHO
MAJETKU

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA
ROK 2011
Úvod
Rok 2011 byl pro Explosii a.s. rokem tragické havárie s následkem ztráty života čtyř
zaměstnanců. Tato nešťastná událost znamenala totální destrukci výrobního objektů A 55 a
A 55/1 a tím citelný výpadek kapacity výroby dynamitů. Tento rok byl také rokem odchodu
dvou financujících bank, které zesplatnili svůj dosud poskytovaný provozní úvěr případně
nastavily jeho splátkový kalendář. I to znamenalo pro společnost z finančního hlediska
značnou zátěž, se kterou se musela vyrovnávat a negativní dopad trvá dosud.
Tento rok byl rokem standardního obchodování bez významného kontraktu. Dosažený
hospodářský výsledek byl poznamenán výše uvedenou provozní havárií a ztráta je vyšší než
v předchozím roce. V pozornosti obchodu je však seznam významných obchodních případů,
které jsou dále rozpracovávány a jejich realizace by znamenala významné zlepšení
hospodaření.
V hodnoceném roce došlo k několika změnám ve vedení společnosti. Obchodní ředitel
ukončil pracovní poměr, byl jmenován nový ředitel Výzkumného ústavu průmyslové chemie
(VÚPCH) a obchodní ředitel a v červenci zemřel výrobní ředitel. Z dozorčí rady odstoupil
Ing.Vašků, CSc.
Dceřinná společnost Istrochem Explosives byla rozhodnutím akcionáře, tj. představenstva
Explosie vyvedena z likvidace s tím, že vzrostl její potenciál a to zejména v souvislosti
s převzetím části finální výroby dynamitů z mateřské společnosti

Organizace
Organizační uspořádání společnosti se na úrovni úseků v průběhu roku neměnilo. Významné
změny proběhly na úrovni oddělení a to především v úsecích Výroba a VÚPCH. Změnami
bylo dosaženo především úspory pracovních sil a díky tomu i vyšší produktivity práce.
Celkové organizační schéma Explosia a.s. do úrovně úseků, zůstává i v roce 2011 následující:
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Valná hromada

Dozorčí rada

Představenstvo
Generální ředitel
Ředitel úseku Finance
Ředitel úseku Správa
Ředitel úseku Výroba
Ředitel úseku Obchod
Ředitel úseku VÚPCH

Výroba
V organizaci úseku výroby nedošlo v průběhu roku k žádným podstatným změnám.
Oddělení Trhavin vyrobilo v roce 2011 o 17 % méně průmyslových trhavin, což bylo
zapříčiněno havárií ve výrobně dynamitových trhavin (podrobnosti v kapitole Bezpečnost a
ochrana zdraví při práci). Pentritu bylo vyrobeno o 71 % více a plastických trhavin o 30 %
více.
Ve spolupráci s VÚPCH se podařilo zlepšit technologii výroby pentritu a průběžně se
pracovalo se na zlepšení kvality masy trhaviny PERUNIT E a EMSIT V. Na konci roku byly
zahájeny přípravné práce na výstavbu nového mísiče na NGG trhaviny. Úspěšně proběhla
delaborace TNT z protitankových min a přeznačení plastické trhaviny pro AČR.
Počet pracovníků oddělení byl redukován o více jak 6 %.
Výrobní oddělení Střelivin vyrobilo v roce 2011 o 14% méně bezdýmných prachů a
počet jeho pracovníků byl o 12 zaměstnanců menší oproti roku 2010. Zároveň došlo i ke
snížení počtu techniků mistrů. Počet mistrovských úseků byl redukován na polovinu.
Do snížení objemu výroby se promítlo jednak poškození budov při výbuchu 20. 4. 2011 výrobu se podařilo obnovit do měsíce a zároveň i výpadek v dodávkách nitrocelulosy na
přelomu října a listopadu, způsobený legislativními důvody.
Ve spolupráci s výzkumem byla vyvinuta a provozně vyrobena série sférického granulátu pro
Italského zákazníka. Do výroby byly dále zařazeny nově vyvinuté prachy pro bezpečnostní
systémy automobilů jako náhrada za prachy staršího typu. Vývoj nových variant pro tyto
systémy pokračuje i nadále a poptávka po tomto druhu výrobků stoupá.
V roce 2011 nedošlo ke vrácením výrobku ani k finanční kompenzaci z důvodu
snížené nebo nevyhovující kvality.
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Dne 20. dubna 2011 v 6:43 hodin došlo v areálu Explosia a. s. ke vzniku havárie. Havárie
vznikla v objektech A 55 mísení plastických trhavin na bázi želatiny a na objektu A 55/1
automatické navažování nitroesterů. Při havárii byly obě budovy zcela zničeny výbuchem.
V době havárie na objektu A 55 pracovali čtyři zaměstnanci, všichni utrpěli smrtelné pracovní
úrazy a zemřeli okamžitě na místě výbuchu následkem celkové dilacerace těla.Dalších šest
zaměstnanců bylo zraněno.
K havárii došlo při výrobě masy Perunitu E. Z vyšetřování vyplynulo, že prvotním zdrojem
výbuchu byla iniciace v objektu navažovny A 55/1. Výbuch poškodil i dalších objekty, u
kterých došlo zpravidla k vyražení oken a dveří, destrukci vnitřních příček a poškození střech.
Havárie byla podle zákona č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ohlášena Obvodnímu
báňskému úřadu v Trutnově, Výboru ZO OS ECHO Synthesia a.s. a Policii ČR. Bylo
odesláno spěšné hlášení o havárii dle OS E 63/2 Havárie a dále i hlášení podle zákona č.
76/2002 Sb o integrované prevenci Krajskému úřadu Pardubického Kraje a ČIŽP Hradec
Králové. Dále byla vypracována Zpráva o šetření havárie a Zpráva o závažné havárii podle
zákona 59/2006. OBÚ Trutnov zahájil ve věci správní řízení.
Dne 25. srpna 2011 v 08.10 hodin došlo v areálu Explosia a. s. v objektu B 22 při
zastávkových údržbářských pracích k zahoření bezdýmného prachu se vzbuchem. Při řezání
potrubí došlo ke vzniku požáru. Přes snahu údržbáře uhasit oheň z dostupné hadice vodou
došlo ke vzbuchu nahromaděných zbytků prachu za traverzou. Oheň byl uhašen přivolanou
jednotkou HZS Synthesia a.s. Vyšetřováním bylo zjištěno porušení povinností zaměstnanců
provozu i údržby při předávání pracoviště, nedostatečně provedené čištění a nedostatečné
stanovení podmínek bezpečné práce.
V průběhu roku bylo provedeno osm inspekcí dle harmonogramu kontrol OBÚ a ČBÚ
(včetně kontrol po havárii na A 55). Ve dnech 19. - 20. 10. 2011 proběhla kontrola dle Zákona
č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií pod vedením zástupců ČIŽP. Kontroly se
zúčastnili i zástupci KHS, OBÚ v Trutnově, KÚ a HZS Pardubického kraje. 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 (10. 5. 2011) a v Krmelíně (27. 4.
2011) se stejným výsledkem.
V roce 2011 došlo ke čtyřem smrtelným úrazům, k sedmi pracovním úrazům kategorie A a
několika pracovním úrazům bez pracovní neschopnosti. Celková pracovní neschopnost byla
551 kalendářních dnů, četnost byla 2,70 %. Za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 bylo
0,37% pracovní neschopnosti z důvodu pracovních úrazů. Zvýšený počet pracovních úrazů,
oproti roku 2010, byl způsoben výše uvedenou mimořádnou událostí.
V tomto roce proběhla revize rizik dle zákona 262/2006 Sb. Pravidelně bylo prováděno
školení způsobilosti pro práci s výbušninami dle vyhlášky 327/1992 Sb., včetně přezkoušení.
Dále byla provedena aktualizace Bezpečnostní zprávy.
Kontroly pracovišť byly prováděny pravidelně, namátkově, i na žádost vedoucích a
odborové organizace. Jejich součástí bylo i přezkušování zaměstnanců. Průběžně probíhala
kontrola a aktualizace řízené dokumentace týkající se BOZP, včetně prověrek. Všechny
úpravy, vyplývající ze změn platné legislativy byly zapracovány včas.
Všechny připomínky zaměstnanců a ZO OS ECHO k problematice BOZP byly vyřešeny.
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Personální politika
K 31. 12. 2011 bylo v Explosia a.s. zaměstnáno 405 zaměstnanců, z toho 280 v kategorii D a
125 v kategorii T.
V průběhu roku uzavřelo nový pracovní poměr 21 zaměstnanců, z toho 17 kategorie D a 4
kategorie T a odešlo celkem 61 zaměstnanců.
Na studentskou letní výpomoc nastoupilo v období květen až září 45 studentů.
Věková struktura - do 29 let 13 zaměstnanců, od 30 do 49 let 160 zaměstnanců, od 50 do 59
let 202 zaměstnanců a nad 60 let 30 zaměstnanců.
Kvalifikační struktura - 21 zaměstnanců se základním vzděláním, 201 vyučených, 133 se
středoškolským vzděláním a 50 s vyšším a vysokoškolským vzděláním.
Průměrná mzda vzrostla u pracovníků kategorie D o 3,7 %, a u pracovníků kategorie T o 1,3
%.
Nároky zaměstnanců ve mzdové oblasti byly splněny v souladu s uzavřenou Kolektivní
smlouvou na rok 2011.
Rekondičního a rehabilitačního pobytu ve smluvních léčebných zařízeních využilo 18
zaměstnanců.
Příspěvek organizace na penzijní připojištění a životní pojištění využilo 79,6 % zaměstnanců.
Na dětskou rekreaci byl poskytnut příspěvek 49-ti zaměstnancům.
Nemocnost byla 3,4 % z celkového fondu pracovní doby, což je o 8 % méně než v roce 2010.
Vzdělávání zaměstnanců bylo realizováno především aktivitami v rámci vzdělávacího
projektu EDUCA.

Výzkum a vývoj
Zásadní restrukturalizace úseku VÚPCH z roku 2010 byla v hodnoceném roce uváděna do
funkce. Výzkum a výzkum a vývoj je úsekem realizován prostřednictvím projektů, které
reagují na aktuální potřeby firmy a požadavky zákazníků a prostřednictvím projektových
týmů, které spojují odborníky napříč všemi úseky Explosia a.s. Základní formou jsou 3 až
5leté projekty, podporované z veřejných soutěží Ministerstva průmyslu a obchodu,
Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva obrany ČR, EC (European Commission) nebo EDA
(European Defence Agency). Významný finanční zdroj představují i programy MPO TIP.
V roce 2011 byly prostřednictvím České kosmické agentury podány dva projekty do ESA
(European Space Agency), jako příspěvek k řešení nového raketového nosiče ARIANE. Jeden
projekt byl akceptován a je předmětem jednání o vytvoření smluvního vztahu. Podařilo se
zahájit realizaci dvou projektů kofinancovaných agenturou EDA. Z podaných deseti
tendrových projektů z prostředků MPO a TAČR zaměřených na oblast pyroprostředků,
speciálních propelentů a inovaci průmyslových výbušnin, uspěly tři v programu TIP a jeden
v programu TAČR - ALFA. Dále jsou předmětem řešení dva projekty s finanční spoluúčastí
EU. Explosia je i spoluřešitelem vývoje modernizované sedačky pilota pro AERO a.s.
Vodochody a nových metod měření rychlosti s Prototypou a.s. Brno, předznamenaných
zavedením nové generace pyroprostředků a měřících metod v balistice. Podílíme se na vývoji
prostředků aktivní ochrany obrněných vozidel a na prodloužení dostřelu samohybné kanónové
houfnice 152mm DANA. Vlastní řešení se týkala vývoje balistické bomby pro tlaky 5000 bar,
modulových hnacích náplní II pro zbraně 155mm, které obstály v tendrových testech v Polsku
a nyní jsou opět předmětem nového tendru do Indie. Pokračoval vývoj prachů pro
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bezpečnostní systémy v automobilovém průmyslu, přičemž prach P501 bude v r. 2012
zaváděn do výroby, a vývoje prachů pro Sellier&Bellot vyvolané změnou výrobní technologie
odběratel. Reloading katalog byl rozšířen o nové položky. Pokračoval vývoj Perunitu E se
zlepšenými vlastnostmi (snížení navlhavosti) a emulzních trhavin (ztužení masy).
Na malosériové produkci specialit se výrazně podílely pyropatrony, raketové motory, výrobky
RAZOR a sortiment speciálních trhavin pro pyrotechnické a ženijní účely (plastické trhaviny,
táhlé kumulativní nálože, listové nálože, průlomový rám BC 25, nové typy Semtex
RAZOR 20 a 30 a další). Do výroby byly zavedeny nové typy pyropatron pro užití v AČR
a Policii ČR. Je připravována účast Explosia na renovaci min ráže 82 mm.
Pracovníci VÚPCH přispěli výrazně při činnosti vyšetřovací komise a sanaci následků havárie
ze dne 20.4.2011, aplikací nových poznatků přispěli k neutralizaci skladovaného
nitroglycerinu ze skladu A5 a výrazně přispěli k objasnění příčin havárie. Vytvářejí
podmínky pro výrobu nitroguanidinových prachů pro modulární hnací náplně v podmínkách
po havárii A55.
V rámci nabízených služeb byly připravovány školící materiály a materiál pro školení
zahraničních odborníků v Egyptě a Malajsii. Technici z VÚPCH byli technology
projektu basic-designu připravované investiční akce pro CZ HERMEX. Odborní pracovníci se
průběžně podílí na přípravě materiálů a vlastních obchodních jednání.
Kromě výše uvedeného probíhala i školení pyrotechniků a psovodů AČR, PČR,
pyrotechnické služby celní správy a zahraničních zájemců. Z tohoto hlediska je významná
odborná spolupráce s Vyšší odbornou školou policie ČR v Opatovicích a dlouhodobá
spolupráce s Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva v Praze.

Ekologie
Explosia a.s. průběžně plnila podmínky zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci.
Závazné podmínky integrovaných povolení IPPC k provozu zařízení Výroba pentritu a
pentritolu, Výroba „DNOK“, Nitrace - výroba kapalných nitroesterů a trinitroresorcinu a
výroba v objektu H 19, byly průběžně kontrolovány a řádně bylo podáno hlášení o jejich
plnění. Výroba esterů kyseliny octové je dlouhodobě přerušena a nebyla obnovena ani v roce
2011. Platné povolení IPPC Výroba esterů kyseliny octové nebylo využito.
V měsíci srpnu byla Rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje provedena 5. změna
integrovaného povolení pro zařízení „Nitrace“
Ve dnech 19. - 20. 10. 2011 proběhla integrovaná kontrola ČIŽP Hradec Králové, KÚ
Pardubice, HZS Pardubického kraje, KHS Pardubického kraje a OBÚ Trutnov podle par. 31
písm. e) zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií. Nebyly nalezeny žádné závady.
Z hlediska ochrany životního prostředí nebyly zjištěny nedostatky a nedošlo k porušení
zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií a s provozovatelem nebylo zahájeno
správní řízení.
Při nakládání s odpady byly dodržovány všechny požadavky vyplývající ze zákona,
prováděcích předpisů a vydaných integrovaných povolení, včetně hlášení MŽP a hlášení
podle zákona č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečištění životního prostředí.
V průběhu roku 2011 se nevyskytla v areálu Explosia a.s. žádná ekologická havárie a se
společností nebylo vedeno žádné správní řízení v oblasti týkající se ekologie.
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Vztahy společnosti v rámci regionu
Zejména v souvislosti s havárií stoupl v tomto roce výrazně mediální zájem o události
a dění ve firmě.
Řada všeobecně informačních médií usilovala o jakékoliv i neověřené a neseriózní
informace o nešťastné události z dubna 2011 a to i za cenu překročení jakýchkoliv etických a
bezpečnostních norem a zvyklostí.
Regionální média se v tomto směru řadila z větší části k seriózní menšině, která
nepoužívala agresivní metody a vesměs informovala objektivně a nezkresleně a se zřetelným
ohledem na zúčastněné a situaci.
Explosia a.s. se snažila i v tomto kritickém roce vstřícně a nezkresleně informovat
veřejnost a to především tu část, které se bezprostředně dotýká svou činností.
Nadále usiluje o otevřené a korektní vztahy s představiteli okolních obcí, města i kraje
a o to, aby byla vnímána jako tradiční a organická součást regionu.
Firma nadále posiluje pravdivé a preventivní informování veřejnosti o své činnosti a
jejich možných vlivech na okolí a pokračuje ve vydávání interního Bulletinu, jehož veřejné
šíření není nijak omezováno.

Obchod
Situace v oblasti prodeje průmyslových trhavin byla výrazně ovlivněna havárií a následným
výpadkem v dodávkách trhavin s obsahem NGG. Z důvodu nedostatku dynamitů se
nepodařilo naplnit významné kontrakty uzavřené v prvním čtvrtletí roku 2011, především do
Itálie a Rakouska. Situaci na českém trhu se podařilo částečně kompenzovat prodejem
obchodního zboží – Perunitu DE. Výpadek kapacity v produkci důlně-bezpečných trhavin byl
kompenzován ze skladových zásob a později zajištěním náložkování těchto trhavin v dceřiné
společnosti Istrochem Explosives.
V segmentu střelivin nelze rok 2011 hodnotit jako úspěšný. Nižší odběry ze strany stávajících
zákazníků spolu s odložením či zrušením některých významných zakázek v první polovině
roku 2011 způsobilo nenaplnění plánu prodejů v tomto segmentu. I přes zvýšené úsilí při
akviziční činnosti a navyšování prodejních cen ve druhé polovině roku 2011 se již tento
výpadek nepodařilo plně nahradit.
Plán v oblasti prodeje specialit se v roce 2011 rovněž nepodařilo zcela naplnit. Neuspokojivá
situace ve financování armádních projektů na trzích, kde je společnost Explosia aktivní a
neúspěch v tendru na dodávku značkovadla pro plastické trhaviny do Německa vedly
k propadu, který byl částečně kompenzován realizací významných projektů v Egyptě a
Malajsii.
V souvislosti s vypovězením smlouvy o úvěru ze strany hlavní financující banky bylo
nezbytné realizovat kroky směřující ke stabilizaci cash-flow společnosti. Ze strany
obchodního úseku byla okamžitě zahájena jednání se zákazníky, které vedly k odprodání části
skladových zásob, ke zkrácení splatností faktur za odebrané zboží a zvýšení objemu záloh.
Pro stabilizaci cash flow byl rovněž přijatý plán pro postupné snížení pohledávek po lhůtě
splatnosti, jehož dopady se částečně projevily již v posledním čtvrtletí roku 2011
s pokračováním v následujícím období. Ve druhé polovině roku obchodní oddělení také
aktivně spolupracovalo na převedení všech významných zákazníků do režimu faktoringu, aby
došlo k maximálnímu využití schváleného úvěrového rámce.
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V oblasti nákupu pokračovaly dva hlavní projekty – konsolidace dodavatelů a zajištění
alternativních dodavatelů klíčových surovin a polotovarů. Cílem těchto dlouhodobých
projektů je trvalé snižování nákupních cen a zajištění stabilního zásobování společnosti.
V oblasti marketingu se Explosia soustředila na upřesnění parametrů dlouhodobého kontraktu
modulárních náplní pro zahraniční akvizice s výstupem v letech 2012-2016. Dále došlo
k obnovení členství v Evropské federaci výrobců výbušnin (FEEM). Explosia se aktivně
účastnila veletrhů v oblasti střelivin (IWA, Arms&Hunting) a výstavy IDET.

Majetek společnosti
Významnější majetkové změny v roce 2011 proběhly v podobě nepříliš významného snížení
hodnoty celkového dlouhodobého finančního majetku tvořeného akciemi dceřiné společnosti
FOSPOL a.s., společnosti Istrochem Explosives, Explosia SK s.r.o. a dále destrukcí objektů
A 55 a A 55/1 výbuchem a prodejem nevyužívaných nemovitostí ve skladovém areálu
Krmelín, nabíjecích vozů, technologií RK a vybraného nepotřebného movitého majetku.

Hospodářské výsledky
Hospodaření společnosti je popsáno v jednotlivých kapitolách roční účetní závěrky.

Očekávaný vývoj společnosti v roce 2012
Po oddlužení společnosti vůči hlavnímu věřiteli Synthesia, a.s. se vytvořily podmínky pro
obnovení obvyklých obchodních vztahů včetně standardních platebních podmínek.
Podnikatelský plán společnosti na rok 2012 předpokládá ještě záporný hospodářský výsledek
s tím, že provozní výsledek společnosti bude již kladný.
K dosažení tohoto cíle má společnost rozpracováno několik projektů, jejichž výstupem by
mělo být významné zvýšení její výkonnosti. Vedle toho se očekávají výstupy i z působení
poradenské společnosti, které mohou pomoci rozhodnout o eliminaci neefektivních výrobků
či výrobkových skupin včetně dokončení restrukturalizace celé společnosti a tím dosažení její
rentability.
Kromě toho bude společnost pokračovat v přípravě rozvojových a obnovovacích investic
k zajištění jejího budoucího rozvoje.
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VIII.
ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA
VÝROČNÍ ZPRÁVU

ÚnarB o AUDIToRovI, AUDIToRsrÉ spor,nčNosrI
'c, ososÁcH onpovňnnÝCH Z^ vÝnočnÍzpRÁvu

V roce 2001 _ 2002 prováděla audit účetnízávěrky společnost
Auditor:
ERNST & YOUNG ADUIT s.r.o.
Praha2' Mánesova 28
Ing. Dana Kóhlerová
osvědčení č. 1452

V roce 2003 - 2006 prováděla audit účetnízávěrky společnost
Auditor:
SYSTEMA AUDIT, a.s.
Súova 1935, Pardubice 530 02
Ing. Daniel Čížek
osvědčení č. 18ó8

V roce 2007 - 2008 prováděla audit účetnizávěrky společnost
Auditor:
SP Audit, s. r. o.
Korýná47l3, Praha 100 00
osvědčení č. 340

V roce 2009
Auditor:

- 201

1

prováděla audit účetnízávěrky společnost
SP Audit, s. r. o.
Murmanská 147514' Praha 100 00
osvědčení č. 340

Za představenstvo společnosti:

Ú;
Ing' JosefTichý, CSc.
předseda představenstva
Explosia a.s.

místopředseda představenstva
Explosia a.s.

a

a.s. "

