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zpn {ul rrrzÁvtstÉno AUDITqRA

o ověření zahajovací rozvahy

k 1.8.2012

účetní jednotlq,

Explosia a*

/

I

I

Auditor: PR]MÁSKA AUDÍT, a's
Nad Primaskou 27
100 00 Praha 10
209

Il Praze dae l 2 řijna 20l2

osvědčení č.:



I)č.l4i..lh.|ka: E'Plosia eÍ 4róa o olčř.hi zúhq)wi rarahy k] 820]2

Nl1 zákltldě smhfu\,y mezi účelní jednotkou EÍplosia a.s- o auditofskou Jinnou
PRIMÁSKA AaDIT, o-s. js e proýedli audit přiložené zLlhajol)ací rozvdh)) sp()lečno'ýtí
Explosia a.s- k 1.8.2012 a ko entáře Íéto z1hajoýací rozýahy, ýčetně popisu použiých
ýýznam nýc h úče tních lne t Ú d'

ZPfúýa je urče a pro účely .fize sloučením zanikající společnosti FOSP)L a's.
s nástuplxick'ou společ ostí Explosíd a.s'

Účeníjednotka: Explosid.l.s.

rČ:
Pardubice Semtín ]07, PSČ ýa 50
2529 t 581

Předmět podniltání: Výkun, výoj' ýýroba' ničení, zneškodňovóni, zpracot ání, nókup rt
prodej výbušnin

Další údaje o společnosli j sou podrobněj i popsány l komentóři k zahajovací rozýaze'

Áuditorshi zprba byla 
'yhotoýena 

kzahajoýací rozvaze k ]'8.20]2' Před ěleÍn oýěřehí
byla zahajovací ronaha účethí iednotky k ].3'20] 2'

Oďpoyědnost stlrtutáního olglinu úěetní jedhotky za zahajovací rczvahu

Slatutárni olqán účetní jedfiotb E4llosia a's' je odpaňtlný z.r ;estaýení zahajoýÍ]cí
ronahy, klerá padáýd verny- a poctý obraz v sou]adu s česlEmi účetními předpisy.

Oďpoýěďnost auditoru

Naší odPoýědhoslí je ýyjódřit na zriHadě našeho auditu.D,rok k této zahajoý)"lLi rozvoze.
,'Iudít isme provedli l souladu se zakbnem č' %/2aa9 Sb., o auditorech' Mezínárodnímí
au.lirorswmi starldardy a sowisejícimi aplikačními dohžklmi Konory auJitoru Česke
republilg,' V souladu s těmiÍo předpísy jsne poýinni dodlžoyctt eticw nomy a aplánoýdt a
provést audít tak, abychom získali přiměřenou iislotu, že zahaioýaci rczvaha neobsahuje
,,yznanné ( areriální) nespráynosti'

,Ludit zahrnuje provedeni audítolských postuPů k získaní důkazních iq|ofmací o čá;tkách
a údaiich neřejněných ý z.Ihajoýclcí rozý.Ee' I/ýběť auditolsbých postupů zLiýisí
ntl úsudku auditora, zahrnujícím i posouzeni a lyhodnocení ťízik uýzndm é (materíólfií)
ne'ýpťáýností údajů wedených ý zahajoýací fuzyaze způsobené podvodem nebo chybou' Jsme
přesyědčeÚi' že důLazní idormace' kefé isne Ziskdli, poslr,tují dostatečný a vhodný základ pro
ryiádřerxí našeho Úoku'

ZahajoýLlCí ronaha je sestuvena s použitíflx imořódných účemích zněrek zúč.lsl ěných
společností, které byly sestaveny ke'dni 31.7.20]2 a heré hyly schlúleny auditory. Při sestcýeni
zahajolací ronahy nebyly provóděny Žtidné účetní korek:e těchto jednottiwch mímořádných
účeÍních zóyěrek

Mimořádná účelní záýěrk'ď 11htupnicw společfiosti Exp]osíLl a.s. k3}'7.2012 býa
o|ěřena audiÍorem společností PMM4SKA A{JDII' a's'' číslo osyědče í K4 ČR 209' k!ťÚ

PRIM.1SKA AUDIT'aí zdr]ýInúdooh.hod|ihorcjslřikutlě:L\kýnsoud.lkýPrd!'drt1]'čPfutnce]996paL!sp6.faLmačka,
aunb"'úJ L' ''''0al'L'''lťl: 8'a ).l'-J'a

Jď:)'1']'l! '08 l(':-,n]l 'Dk' ''0a4'Jú t l ' u, " L a:oB 5 /duÚÓ a:lU
endíI: llí.@P fu'ka cz, ňlerne loýé ýránAr:wý'pnfuskd'cz

Čís]a d'ýůlčeni KÁ čR 2n|)
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I auditarsW zpru,\ě ze ttne 12' října 2012 v'l:ját1řit ýrtlk bez výhrad'
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Minořádná \ičeÍní ztNěrka zanikající 'lPolečností FosPOL a.s' k 31'7'2()t 2 byla ověřena
audítorem společností PRIM{SKA AUD:|, c!'s'' čiib oj.rědčeni Kl (:R 2ag, heÚ N audirorskc
zprá.',ě ze dne ] 2 ' října 2012 ýyj(idři! týrok bez týhracl'

Tato audítarslaj zPráýa d z(1hLrjoyací ron_1ha v ní obsaženúje platná za přet\poklaclu' že
núsledně dojde k zópisu Júze sloučením s rozhodným dnem stanoýeným na 1.8.2a12 tlo
obchodního ťejstříku'

VýroA auditora

Podle našeho názoru zahajovací fozýaha účet í jed otl1, ExPlosia a-s. k 1.8.2012, Íj.k rozhodnému ďni Íúze sloučehírfi je správně sestaýena s použi|ím účethích závěfek
zúča'tněnýc h společn os tí

AÍlditt)l společnosti PR]MASKÁ ALID]!', a.s' prcto dórá k hajovací fuzyÉe účetní
jednotlq Explosia a.s. k L8.2012

l/ Praze dne l2' října 201)

( ,,')r_ r L,,Jr_v---.'

výnor atz rýnneo'

ty"ud Primaslqtu 27, praha IA
č;ýll) opÚvněni K}1č R )Úl)

audítor lng' Jan Sedlúk
..iýlU nrv;dč. ni KAČR rJ)

předseda pře^Íayehýn a P RI].í'4SKÁ ALID ]']', a's'

rý!isk č'

PR lMAsK1 Á I|D!I'| Ll. zopsrfui b ahchadhi}Ú !ýřÍ!" Měýsbjn sÓu!ťň ý Pl|-' dj. | ! č.nlrce 199ó' paL|splsoýÓ značkÓ,
'JJ; B \'' L 'Ó' at '' o.''ú ]'' r.L'28"U1 )Jl ,tú1'9''' l')a8h':'\a'' Dl. '''/'.,''.]' '! .'L' ' t.ňyri 'l,,e-mai]: nJ.|ipljfu:k2 Č ' in1errubýi ýlúnÚ4rý|| .lifusk cj

\, pzuuts*t,tuoir, o.r.

Čkla a ědča i K) ČR: 2a9
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zahajovací rozvaha

kc dni 1.3.1012

(v Kč]

Explosia a.s.

semtín l07

lČ 2529] 58l

iš

AKTI\"\
b

st.v k 1.8.20t2

\K'TIYA { ELKI]M 001. :', t 5Ía ó25 J116568 1 9 05t
Poh1cdárky za upsaný základní lupitál |02 0

B. 003 l:r,72 793 :ý1.' i]84 39t t, a2a:
B, l.
R_ t. r

2.

3.

5.

ó'

6.

Dl0uhodobý n€hmotný h!iď€k 044 '*t:4.70 47n 4s2 a. 25r'-<.
005 0

\chfootné výslcdkl Yýzkuňu a ÝÝYoie 00ó E90 -791

007 r95
ó7 ]5] -12 232

0 0
Ji.ý dlouhÓdobý nehmotný maiú.k 010 0 0
NedokoíčenÝ dloubodobý nehnotný maiďck 0]l 0 0
Poslj tnUte záloh) nl d|ouh'nehm'nlai.tck 0t2 0 0

B. II.

B. II. I

2.

3.

{.

5.

6.

8.

Dlouhodob) hm"tnj In.jct.k 013 l.t3d 715 .''xr-338 95Í 7r7 75l)

01.1 232142 0 232 712

015 616 t92 175 711 520.171
s'most.tné movité včci2 sl'ubořv noÝ.Ýěcí' 0ló
Pěstit.lské ceIky tr}álÝch Dořoýú 017 0 0
Zákl.dnistádo a tlžná 

^íř.t! 013 0
Jiný dlouhodÓbÝ hnotný n!iďek I

\edokoíčÓný dlouhodobý hmotný m'i€tek 020 2 125 2125
Posk}tnUté zálohy nJ dloutt.hnot.nai€1.k 021 It8 lt8
oceňol'cí rozdil k n.brtómU maiclku 2 639 6

B. I.

R. rrl. l
2

J

6

7

Dlouhodobý fiDanční mci€t.k 023:' i, 5 ó00 a 512-1
Podíly Ý o!ládlných a říz..ých osobách 02.1 177 5 .12.1

Podíly v účetních jedíolkjch pod podstátnýn vliÝ.Í 0 0
oslatni dlo!hodobó cenné Dapiřy a podíly 026 0 0
Půičky a úÝčlt - ovláda.iÍcía řidicíosob.. podÝátný lt27 0 0
Iiní dloUhl'.]''bi l']naíčni mJjetek 028 0
Pořizovaný dloohodobý fi nanční r2ietek 029 0 0
Posk}tnuté zálohÝ ná dlouhodobý fin. maietek 0



AKTI\'A k t.8.2012

c. 0:11 : 30{ 358 ,.:ria.. :22lrt .t . 2781tt
c.t.
c.t.

7.

l.
4.

5_

ZásÓb! 032 160:{ ia. -8 00a l\2 4í
52 012

N€dolončcna t) rUhJ c pololol'ry lll
\'ýrobky 0i5 i(;575

0 0
zboží 037
Poskrtnuté zálollr na zásobY 018 0

c. .

c.tr. I

'2,.

.].

5.

6.

8.

DloUhodobé pohl€dávkY 10a*
&:1)

:" 352 352
tohledj\k! 2 obchÚdn'ch v2lahů 0 . .r{
Pohledáýky _ ovládaiíci a řidicicí osob! 0,1l 0 0
PohledáÝLY Dodst.tnýÝliY a.t1 0 0
Pl'hledálkYz. společníkY. čl..l družstY! a za účlstt 0 0
Dlouhodobó poskvtnuté zá|ohY 0.1.1 152 0 152
Dohádnc účt} !|'tilni 0

0
odloženádaňová pohledávk! 047 0

C.IIL
c,lll. l

2.

3.

4.

5.

6.

E.

9.

Krjtlodobe nUhl€da!ky . 115 55s -!4165
Pobledávky z obchodni.h v71ahů 019 tl 037 954
Pohl€dávky _ oyl'dziícía řídicici osoba ll8 t t28
Pohledávky _ DodýatnÝv]iY 051

PohledáÝkYza spo|cčnikl.členYdřužstÝ, l7a účaýl 0i2 0
sociální zabczpcčc.i a 7dravotni ooiištění 0
sijt daňo\t pohledJtLy 0i'l 2 4i8 0 2 !i8
Krátkodobé poskytnutó zálÓhy 055 3lJ 0 lu7
Dohá']ne ÚÉt! aktilni I l2l 0 I i2l

057 0

2

l
:l

Krátkodobý fi naÍční maictck 058t a,: | 24Oi 0 ]]xx'lřiB5
'100 0

060 0 2l615
KrátkÓdobé c€nné papířY a podílY 0 0

PořizÓvrný krátkodobýfií{nčnimai€tek a62 0 0
D.I.

D.i. I

z.

3.

0ó] ,- 2 474 a 2 474
NákIady Dřištich ob.lobí r 001 0 I 00t
KomDlcxní nákl!dY oříštích období 0ó5 I 467
Příjmy přištich období 6 0 6
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P4SI\'/\
b k t.!t.2012

PAsIvÁ cEl,(F,M 0[7
0ó8 ':95*s7r

1.

3.

.. r*''' I 165 000

070 I lój o(ln
vlAtníakcie a Ylastní obchodni podilY 07t 0
zněny zákládníllo l'pitálu n71 0

t!.

Á.II. i
2

J.

5.

6.

o'73 ::ttxt' '19 421
07.1 48rl

osťatni kápitáIové f{}ndr 07i 0
oc.ň' rozdíly z přeceněni mái€tku a záv2zků
oceňovací íÓzdíly z přcc€něni při !řeměnách 017 0
Rozdil! z přeměn společností
RozÍlily 7occněíi při Dřenčí'ch sDolcčno5tí

It.

1.rrT. l
2.

Rcz€n'ní Íoídrlned ěIitclný 
'ond 

a ost'tni fondy z€ 7i 0a0
zákoíný.ez€wní fÓnd/Nedělit€InÝ fond
slalut2rni a 05tJtnl lonÍI] 0li2 0

Á'N. l
1.

výsIedek ho\loÍIařeni ninulÝch Ict 081
Nerozdčlený zisk ninulých let 0
Neuhrz?ená ztrÁtá minulých l€1 085
výýedck h os poda řeni běžného Účetního obdobi 0s6

R. 047 353,1213
B.t. Rczrvy E rlt:' .}'. ...tx
R,I. I

2.

l.
1.

Rě7eryy pÓdle ryláštnich přáýnich Dř€dDisů 089 0
Rezewa n2 důchody 2 nodobnó znvlzki 0
Rcze.}J na daň s příinů 09r

092 21ul
B.II.

B. _ I

2.

l.
4.

5.

6.

9.

. r5357C
Závazk} k obchÓdních vztáhů 094
ZáÝazky _ Óvládaiíci a řídící osoba 095 87 ó57
Záýazky ' podstatnÝ vlil
Znv^zly kc spÓl€čníkům. členům družýv| ' k účaýl 0
Dloul'odoL. Přijaré zdlohl 0

0r9 0
Dlouhodobó sněnkv k úhí'.l! t00
Doh'díó účty Dasivni 0

odloŽ.ný d'ňový2ávázek Ó5 304



PASIVA Stav
k 1.8.2012

R.llr. 
IB I 1-

2.

1.

5.

ó.

1.

8.

9.

t0.

u.

::04
_t 1tt ' 'tS 4Z!

Z'v'7kt z obchodíích vZtáhů 105 11 2Eó

ZávazkY ' oÝládaiíci a řídící osobt 10ó l8 25f

Zá!'zkY Dodstat.ý íliv

'.ávazk} 
k. spol.čníkůn, čl- ů']!I4!]!]ť!-l!Š! 0ri

Zil,zkv l^ áméstnaícům 09 9 045

ZávazkY ze so.iáltrího zabezp€čcní2 zdřavotního po] t0 5 222

stát - daňo!ézávazkÝ a dot.c€ l ll6ll
KrátkÓdobé ořijaté zálohy l2 18 422

0

Dohadne úat! n.siýní I'l 2ó 070

15 199

8.ry.
B.lt". I

2.

Rznkovni úvčrY a víDomoci
:'x' 1x' 3] í6'

B{ÍkoýníúÝěřy dlo!hodobé t7 ) 111

K.átkodobé bankoÝní úÝě.y l8 4 005

Krátkodobé Íinančni ýýpomoci 19

c.l.
C.I. I

2.

'l,0&- 
x1 j& .'..' ě

vÝdaie Ťlřištich období 121

vÝnosY přÍštích obdobi

=
=
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=

=

=

=

=
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=
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=

=
=

=

=
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:
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,,r'^,,(#,!k1.,^r.
místopředseda představenstva

sestaveno 12.10,2012

?? 'á
Ing. Libor Antoš
předseda představensrva
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KOMENTAR
K ZAHAJOVACÍ P(DZVAZI'

sestavený společností Explosia a.s.

ke dni 1. 8.2012, rozhodnému dni fúze
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I
il 1 Obecné r.ysvětlivL7 ke komentáři k zahajovací ronaze

Tento komcntiíř je sestaven k zahajovací lozvaze niisfupnické společnosti Explosia a.s.
k roztrodnému dni fuZe, ktery byl stanoven na 1. 8. 2012. Fúzc se uskuteční formou sloučcní
zanikající společností FoSPol, a.s' do nlástupnické společnosti Explosja a.s'

Peněžní údajejsou uvedeny v tisících Kč, pokud není uvedenojinak.

v komentiíň jsou především uvedeny účctní postupy použité při sestavení zahajovací
rozvahy. ostatní re]evantní iďormace k údajům všech zúčastněných společnostíjsou součástí
jejich mimořádných účetních závěrek k 31' 7' 20] 2.

rl

I

I

I

I

Id.

2 obecné údaje
2.1 Popis nástupnické účetní
Firma:
Vznik:
Právní forma:
Základní kapjtál k 31. 7. 2012:
K rozhodnému dni fuze

jednotky
I".lxplosia a.s.

21. července ]998
akciová společnost
1.165.000.000,- Kč
1.165.000.000'- Kč

Slatutární orgóny'rpolečnos lí Explosi.l a. s' k rozhodnému dniJiize tj' k 1.8'2a12:
Jmón o Funkce
lng. Libol Antoš
Ing. Ladislav Velehradský, PhD.
Ing. JosefTichý, Csc.

předseda přodstavenstva
místopiedseda představenstva
člen představenstva

bÚ:arčí ortány spnlcanÚ5!i rYpl05ia a \. k rozhodnému dnifúze tj. k 1.8'20I2:
Jmóno

I
Funkce

neobsazeno
Ing. Miloslav Plecháč
Miroslav Jeník
JUDI. Michal Švorc
JUDr- Pelr Matoušek

předseda dozorčí rady
místopředseda dozolčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozolčí rady

Akcionář společnosri Explosía a's. k rozhodnému r]ni ítize tj. k ]'8'2a] 2.

Jcdiným
Pr:ůa 1,

akcioniíiem spo1ečnosti je
Letenská 525/15, PsČ l ]8

stát Česká republika zastoup"ný Ministerst rem financí,
10, Identifikačoí číslo: 000 06 947



2.2 Popis zúčastněných účetních jednotek (stav k37.7.2012)

Firma: Explosia a.s.

lČ 25291581
Vznik: zápis do obchodního rejstříku 2l. července 1998

Sídlo: 53050 Pardubice - Semtín 107

Právní Íbrma: .kciová společnost
Spisová značka: oddíl B, vlož,ka 1828, vedený Krajs\irn soudem

v Hradci Králové
Zákiadní kapitál k 31. 7' 20 ] 2 | základní kapitál činí l ' 165.000.000'- Kč a j e plně

splacen

Základní kapitálje 100 % splacen. Jedná se o 1 165 ks kmenových listinných akcií najméno
v hodíotě l '000.000,-Kč.

Str]tutární orgány společnosÍi ExPlosia a's. k rozhodnému dni.fiize tj- k } '8.20l2:

š4

Jmótro Funkce
lng' Libol Antoš
Ing. Ladislav Velehradský' PhD.
Ing' Josef Tichý, Cso.

předseda představenstva
místopřcdseda představcnstva

č]cn představenstva

Dozorčí tlrgány společÍ]ostí Explosia a's' krozhodnému dni ítíze tj. k 1.8'2a12:

Jmóno Funkce
neobsazeno předseda dozorčí rady
Ing. Miloslav Plech{íč místopředsecla dozorčí rady
Miroslav Jeník č]en dozorčí lady
JUI]I. Michal Švorc člen dozorčí lady
JUDi. PetI Matoušek člen dozorčí rady

Předmětem podnikriní a činnosti společnosti Explosia a.s'je:

- Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování' zplacování. náLrrp a prodej v.ýbušnin

- Vývoj, výroba, opravy, úpravy, niůup' prodej, půjčování, uschovávání' pieprava,

znehodnocování a ničení střeliva

- Vj,voj, výroba, opravy, úpravy, přeprav4 nákup, prodej' půjčování, uschovávání,

zlehodÍocoviíní a ničení Zt'Ťaní

- Zahraniční obchod s vojcnským materiálem v rozsahu povolení Ministerstva průmyslu

a obchodu

- Nríkup a prodcj' půjčování' vývoj, výroba, oprarry, úpravy, uschovávání. skladování'

přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnoshího mateliiíu
- Homická či1rnost



- Činnosti prová<lčné homickým způsobem
. Prorádéni trhacit'h a ohno.trojnjch praci
- Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasilikovanýchjako

qibušné, oxidující, extrén]ně hořlavé, vysoce hořlavé' hořlavé. vysoce toxické'
toxické, karcinogenní, mutagenní, toxickó pro reprodukci, nebc7pečné pro životní
prostředí' zdraví škodlivé' žíravé. dráŽdivé, senzibilující a prodej chcmických látek a
chemických přípravků klasi1ikovaných.iako vysoce toxické a toxické

- výroba chemických látek a chemických přípravků
- výzkum a výoj v oblasti chcmie a obo.ech souvisejících nemající charakter Živností

uvedených v příloháoh zákona č. 455/9l Sb.
- Montiiže technologických zařízení a strojů v chemjckém, strojírenském a

potravinářském prtrmysJu
- Montiiž, opravy' rekonstrukce, revize a zkoušky rabrazenýoh tlakových zďízení a

periodické zkoušky nádob na plyny
- Montiáž, oprary, revize a zkoušky elektrických zďízcní
- Testování, měření a ana]ýzy
- Příprava a vypracování techrrických návrhů
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- Porlnikání v oblasti nakládání s nebe7'pečnýni odpady
- záÍnečnictýí
- Nást.ojářství
- Kovoobráběčství
- Pořádání odbomých kurzů, školení ajiných vzciělávacich akcí včetně lekolské

činnosti
- Vydavatelské a nakladatelské čiDnosti
- Zprostiedkovríní obchodu a služeb
- Koupě Zboží za účelemjeho dalšího prodeje a prodej
- obstaravatelské s]užby spojené s dopravou, dopravními přcdpisy, s manipulaci a

balením zboŽí
- Plonájem průmyslového zboží, strojů a zařízeíí
- Pronájem nemovitostí
- Reklamrrí činnost a marketing
- Posk}toviíní softwale a poradenství v oblasti harr]ware a software



I

I

Iirma: FOSPOL a's'

IČ: 15053628

Vznjk: zápis do obchodního rcjstříL_u 16'10'1991

Sídlo: Češkova 1758,530 02 Pzlrdubice, Zelené Předměstí

Právní foma: akciová spolcčnost

Spisová značka: oddíl B vložka 2277 vedená u Krajského soudu v lTradci

Králové

Základní kapitál: základní kapitál činí 30'000'000,- Kč aje plnč splacen'

Základní kapitá1 je 100 % splacen- Jedná se o 300 ks kmenových listinných akcií na jméno

v hodnotě 10.000.-Kč a 27 ks kmeoových listinn;i'ch aLkcií najméno v hodnotě 1'000'000'-Kč'

Áhrionář společnosti FoSPoJ' a's' k 3l '7'20l2:

@dubice - Semtín 107, IČ:

2s291581

Statutórní orgóny zúčastně é společ osti !'oSPoI' a's' k31' 7' 20l2 (den předcházej ící

rozhodný den):
Funkcc

'lméno
lng. David Jung

Ing' Jiří Simandl
Ing. Pavel Mareček

předseda přcdslavenstva

místopředseda představenstva

čLerl představenstva

Dozorčí orgriny společnosti Í'oSPol' a's' k 3 t ' 7. 20l2 (den předcházeiící rozhodný den):

Funkce.Imóno

Ing. JosefTichý' CSc.

lng. Lenka Holcová
Ing' Tomáš Prokop

předscda dozorčí rady

člen dozorčí rady

č]en dozorčí rady

Předmětem podnikání a činnosti společnosti FoSPol' a's' jel

' Provádění trhacích prací
- l lomická činnost
- Autopůjčovna
- Ubytovací služby v ubFovacím zařízení kategoÍie pension včetně plovozováni

husljn.Lé Činno5Li \ lomlo /aiilení
- Koupě zboží Za účelemjeho dalšího prodeje a prodej

- Provádění stavcb včetn8jejich Zmčn, udržovacích prací na nich ajcjich odstraňovríní

- silniční motolová doprava nríkladní
- ZeÍmí pláce
- Nákup a prodej výbušnin
- Skladování wýbušnin
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Cinnost účetních poradců. vedení účetnictví, vedení daňové evidenccí innost proráJéni homickjcm ,,pu5L'ben
opra\,l praco\ních strojú

lnformace o použifých účetních metodách a způsobech
oceňovánÍ při sestavení zahajovací řozvahY

Výchozím podkladem pro sestavení Zahajovací rozvahy společnosti Explosia a.s- byl projekt
fúzc vypracovaný statutámími olgány zrlčastněných společností.

Zahajovací rozvaha Nástupnickó spoiečnosti Explosia a.s. byla sestavena na zák]adě
konečných účetních závěIek Zanikajíci společnosti FosPoL a's. a Nástupnické společnosti
Explosia a.s', které byly sestavcny kc dni, kte|i předchlií Ioáodný den fuZe, tj. ke dni 3 l. 7.
2012. obě t],to účet závěrky byly ověřeny aurlitorem s výrokem bez výbrad.

Nástupnická spo]ečnost Explosia a.s. piebírá všechly složky a}tiv a pasiv Zanikající
spo]ečnosti včetně dohadných a přechodných účtu. V případě, Že existovaly vzájemné
pohledávky a zálitzky mezi Zúčastněnymj spolťčnostmi. kteri se podLť Zv]ištních předpisů
v zahajovací rozvzrzc vylučují,.jsou t1'to po]ožky v příslušných hoclnotách oyloue"ny.

Star'y jednotliých bilančních položek Zúčastněných spo1ečností před sloučením a
Nástupnickó spolcčnosti po sloučení jsou patrnó Z konečných účetních závěrek Zúčastněných
spolcčností sestavených ke dni předcházejícímu ro:ňodný deI1 fllze, tj- ke dni 3t. 7- 2012 a ze
zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti k roáodnému dni fuz", ij. k" ani l. t' zotz'

V důsledku FúZe nebudou Nástupnickou společností lTdány nové akcie Zakladní kapitál
Nástupnické společnosti bude zachován v dosavadní Úši tj. 1.165'000'000,- Kč.

Nlistupíická společnost Explosia a.s' přebírá od Zanikající společnosti její jmění, včetně
případných práv a povinností z pracovněprávních váahů.

Zíkladní kapitál Zalikající společnosti FoSPot. a.s' ve v.ýši 30.000.000'- Kč je účctně
vyloučen' spo]ečnost Explosia a's. v aklivech v položce .,Podíly v ovládaných a řízených
osobách" eviduje k 3I.'7 '2012 tuto finanční inveslici v hodnotě 10.824 tis. Kč a prcti tomu
v pasivech evidujc položku ,,oceň. rozdíly z přecenčoí majetku a Závazhi . ve r".ýši - 79'648 tis.
Kč r'1plývající z přecenění této fina.nčnr investice. 'I'ato finanční investice .'rčeme příslušného
přecenění je v zahajovací rozvazc rc\']lčž účetně vyloučena. Z nÍu tčchto lyloučení v'hikl
rozdíl ve výši 60.472 tis' Kč, ktcrý je lyklízán v zlňajovací tomaze v položcc ,.Neuhťazená
áráta minulých let"'
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Násfupnická spo]ečnost Explosia a.s' přebírá s]ožky vlastního kapitáu a cizího kapitálu.jcž
nejsou závazkem vykazané k 31.7.2012 Zanikající společností FosPoL a.s. k rozhodnému
dni l'ůze (1.8.2012) náslcdrtjícím způsobem a v následující sbuktuře:

Nástupnická společnost Exp]osia a.s' přebírá složky vlastního kapitálu a cizího kapitálu.iež
nejsou závazkem vykazané k31.72012 vc společnosti Explosia a's. k rozhodnému dni fize
(1.8.2012) náslcdujícím způsobem a v následující struktuře:

Výsledek hospodařcní běžného účetního období (ztráta) společnosti Explosia a.s. lrykázaný
v Iozva7€ společnosti k 3 Í.7.2012 na iidku 

''Výsledek hospodďení běžného účetního období., ve
ýýši 16.325 tis' Kč bude v rámci přeměny převeden do Neuhrazoných ztÍit minulých let a v
zahajovací rozvaze k 1.8.2012 \'ykián na řádku .Ncuhlazených ztrát minulých 1eť', takjakje
uvedcno r1íše.

Nástupíická spo]cčnost v důsledku f,rze ďíle k roáodnému dni fuze přebírá veškeré ostatrrí
složJ<y cizíro kapitalu Zanikající spo]ečnosti ve stejné \yŠi a strukfuře, vjaké byly r,rykazány

r,{

I

I
.

I

.-'!

složtf vlasťniho kapitálu a ciziho
kapitálu' jež nejsou ávazkem,
Zanjkajíci společnosli FosPoL
a's', z niclrž bude částka převedena

Slož-ky vlasiního kapitálu a cizfto
kapitálq jeŽ nejsou ávazkem,
Nástupnické spol€čnosti Explosia
a's'' do nichŽ bude částka

Základni kapitát 30.000 Neu]rrazená ztráta minulých ]et
oceňovaci Íozdily z přecenční
majetku a závazků

-6 oceňovací rozdily z přecenění

Zákonný rezervnl fond 1i24 Zíkonný rezervní fond
Neuhrazená Ztráta ninU]Ých lČt ,3.626 Neuhrazená ztráta ninllých l.l
Výslcdek hospodaření běŽného
účehího období

-t6.868 N€ufuaz ená ziÍáta minulých let

Výdaie příštich období 63 Výdaje přištích období

sloŽky v]aíního kapitálu a cizjlro
kapitálu' jeŽ nejsou ávazkem'
vykázané k 31'7.20l2 spo]ečností
Explosia a's'' znichŽ bude částka

cástka v tiq Kč S1ožlry v]astního kapitálu a cizi]ro
kapitalu' ieŽ nejsou závazk€m.
NáStupnické spo]cčnosti Explosia
a's'' do nichŽ bude čásika
k l'8.20t2 Dřevedcna

ZákladníkaDitá] l ]ó5 000 Ziík]ad kaDidl
483

oceň- Íozdíly z př€cenění majetku
a záyaakť!

-79 648 Neuhrazená 7tráÍa minnlÝch l.Í
-49.504 ocen' rozdily z přecenění maictku

Zákonný rezervni lond l
NcdělitelnÝ fond

'I 4',7? Záko"ný Tezer\.nÍ lond /
NedělitelnÝ fond

Neuhrazená ztráia minulÝch ]et -267.90',7 Neuh.Úená /Íáta minulých lel
Výsledek hospodařcní běhého
účehjlro období

-16.325 Neuhrýená /ÍáL1 minDlých lct

ostaLníTezerW 2.',]61



v konečné účetní 7.áyétce Za ka|icí společnosti a to s respektoviíním \'yloučení vzájemných
vztahri a s plovedením reklasifikaci uvedených v bodě 'l.2. a 4-3.

Nástupnická společnost tedy převzala aktiva, oprarné poiožky kjednotlivj.rn rtruhům
majetku, cizí zdro.je a přechodné účty v ocenění a struktuře, ktelá vypl]ývala z konečných
účetních závěIek zanikající společnosti (po r'ryloučcní vzájemných vztahů a s provedením
rek]asifikací uvedených v bodé 4'2' a 4.3.).

Pro účcly dodatcčné kvantitativní a kvalitatjvní přesnosti zahajovací rozvúy se r'ychiízelo ze
závěrečných výkazů vyjádřených v Kč. Z tohoto důvodu vznikly zaokoublovací rozr1íly mezi
sumou r'.ýkazů jednotlivých společností vykáza'rých v tisících Kč a mezi rczvahou
nástupnické společnosti vykriané v tisících. Zaokouhlovací rozdíly se plomítají vždy
v přísiušných řádcích rozvahy.

DoplňujícÍ informace k zahajovací rozvaze

4.1 V|astnÍ kapitál

4.1.1 střuktura vlastního kapitálu společnosti Explosia a.s. k 3l.7'2012
Složka vlastního kapitálu Cástka
Základní kapitál
Emisní ažio
oceňovací rozdíly z přecenční majetku a závazků*
Ziíkonný rezervní fond,Nedělitelný fond
Neuhrazená ztráta mirrulých let
Výsledek hospodďení běžného účetnrho období

1.165.000
483

-129.152

3.4',72

-267.90',1

-16.325
Celkem 755.571
* oceňovací rozdíl z přecenění majetku a Záu-kťr vzr'iH př-*enň fi''u'len;ch irrn i.
k 3l.7'2012 v souladu s Čcskými účetrrími standardy.

4.1.2 Struktura vlastního kapitálu zanikaiící společnosti FosPoL a.s. k 31.?.2012
Složka vlastního kapitálu Č,istt 'Základní kapitá
Oceňovací rozdíly z přeccnění majetku a závazků*
Zákonný rezenní fondA]edělitelný fond
Neuhrazená áIáta minulých let
Výsledek hospodďení běžného účelního období

30.000
-6

1.324
-3.626

-16.t368
Celkem 10.824
* occňovací rozdíl z přecenění majctku a Závazků u'nikl pře""něníň f-u.'tních i' ic
k 3 ] -7.2012 v souladu s Českými účetními standardy.



4.1.4 střuktura ylastniho kapitálu nástupnické společnosti po fúzi
složka vlastniho kapitálu cástka
Základní kapjtfl
Emisní aŽio

oceňovací rozdíly z přeceněni majetku a závazhi*
Ziíkonný rezervní fond.Nedělitelný fond
Neufuazená ztráta minulých let

I .165 000

481

-49.510

4.',796

-365.198
Celken 755.571

4.1.5 Struktura základního kapitálu nástupnické společnosti po fúzi

Základní kapitál společnosti Explosia a.s. po fuzi je 1'165.000'000.- Kč a bude i nadále tvořen
1 165 ks kmenor1imi listinrr;fmi akciemi najméno v hodnotč 1.000.0o0.-Kč.

4.2.Yzájemné pohledávky a' záv^zky

společnost nástupnická a společnost zanikající evidují k rozhodnému dni následující
vzájemné pobledávky a závazky:

Rádek'rýkazů

,_l

tis. Kč tis.Kč Rozdí|
C.III.I' Pohledávky z obchodních vztahů ,l.868
B.IIl.2. Závazky - ovládající a řídící osoba
c.lll.2. Pohlcdávky - ovládající a řídící osoba 96
B.III.I záýa*y z obchodních vaahů

I
36',7*4.501

96
Celkem

Výše uvedené pohledávky a závazky byly vyloučeny v zahajovací rozvaze.

*Rozdíl ve výši 367 tis. Kč byl způsoben tím. že společnost FosPoL a's' již k datu 31.7.20l2

4.964 4-s97

I

I
r-

I
uhradilabankovnímpřcvodemsvézávazkyvůčispolečnostiExp1osiaa's'FinančnípIostředky
na ban}ovní účet společnosti Explosia a.s. však byly připsány aŽ v srpnu 2012. z tohoto l
dťrvodu bylrozdílve w,ýši 367 tis. Kč, L1eťýje vyk|iiín v z.Lhajovací rozvaze C.lV'2 

',Úetyv banJ<ách" aje evidoviin jako ,'Peníze na cestě"' 
I

4.2.Reklasifikace pohledávek a zív^zků
I

PIo účely sestavení zahajovací rozvahy ke dni 1'8.2012 došlo k reklasifikaci někter'ých
pohledávek a závazků' Konkré{ně se jednďo o záýazky ýe Úši i 17 tis. Kč, ktcre zanikajicí I
společnost evidovala v poloŽce B.III.2' ,,Závazky - ovláclající a řídící osobď,, ve skutcčnost; l

l0



se však jednalo o závazky z obchodních vztahů vůči podniku ve skupinč' Z tohoto důvodu
byly v zahajovací rozvazc v.vkázriny v položceB.lll.I 

',Závazky z obchodních vztahů..'

Rovněž tak v pohledávkách zanikaiicí společnost evidovala v položce C.III.2. ,'Pohledávky -
ovládající a řídící osoba" pohlcdávky ve r"ýši 11.292 tis. Kč, které však l,1plývaly
z obchodních vztahů vůči podnikům ve skupině. Z tohoto důvodu byly v zahajovací rozvaze
lykázríny v položce C.III.l ' Pohledávky z obchodních vztahů.

5 Následné události

t]dálosti, ke kterým došlo mezi lozhodným dnem tj. 1. 8. 2012 a dnem, kdy byla sestavena
zahajovací rozvaha a komentář k zahajovací rozvaze't1' 12.10'2012.
Mezi rozhodn:ým dnem a dnem sestavcní zahajovací lozvahy nedošlo k žádným význafiným
uďílostem, ktelé by měly vliv na přcdkládLLrrou zahajovací lozvahu.

J Tato zahajovací rozvaha je sestavena aje platná pouze za předpokladu, že následně dojde
k zapsiíní této přcměny (fúze sloučením) do obchodního Iejstříku s roáodným datem
].8.2012. v případě, že t1to předpoktady nebudou spiněny, tato zahajovací rozvaha bude
neplatllá.

Datum sestavení: 12.1 0.201 2

.éž4- Z
Ing. Libor AntoŠ
předseda představenstva

Ing. Ladislav VelehladÉký, PhD'
místopředseda představenstva
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