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ZPR4VA NEZAVISLEHO AUDITORA

o oyěření mimořádné účetní závěrlq;

k 31.7.2012

účetní j ednotlE

FOSPOL u.s.

At!.litor: PRL1,L!SK4AUDIT,ct.s.
Nad Primaskou 27
100 00 Praha 10

osvědčeníč.:209

Il Praze dne ]2' říina 2012



L,č.Íl ij.L1rÚ}:J FosPoL 's 1\ \J..\,iŮ!1h |riai:arii|.nri1ál'arÉ k3]:2!)]a

N./ zť!kl0Llě s1]|kn.!\)y ,1czi úče!]1i iet]n.Ík)1! FoSPoL u.s. Ll uuditol.ýkot! íi]' nl! l
PRI}aSK,1 .1L]DIT, i.s- jsnle prowdli t:tuclit |lt'iložené ntntořúdtlé účatní zci,črky \pl)/ečn()rtj

FOSPOL a.s.!i' l'ozyLll! k 31.7.2al2, t.Íkazu zisku d .tráÍ}, přehled! o pc,lL'ilich lu.i.h l
u přehlelu o zněnich llflst,1íh| kipiÍlil ia oblobí od 1,t,20]2 rto 31.7.2a12 n piiloh.|' l.1,,

ninoiádné tičetní ztiyěrb' kterci obsahuie 1lopi'r 1)oLl:itých lí'zntllnry')ch Ličehrích rcÍl)tl d další
]),,sfélllljíc[ inl)1'lJ1dce l

iylitltořúlná účl:tní zdl,irkd k 3]'1 )0l) hllc! seslctend z důl:otltt lti:l sluuc'ennlt l
\pole čnosti Explo.^ia u s' (jdkI) }1óshlptlíck.i sptlečntlst) .\e spole čnastí FO'\PI L) \ |.l.tk., l
zC likdJící ýPl)l?čna.st) s rozllotlry|ln chtenl l ',\ 20]2.

Z1lrcittt .je určentt pn fedel]í :ičeh]í .iadl]()lk), (] .1kíanttře (1 posk)lltJe inlól'fill1ce I
O ýk tečnoslec'h a h]alllích p.'oblérrcch. kler! hyb přťd]11ětCn] }ri\'ěio\'ání pťo.?l'níkil
dulilo|'ski společnaýi 

I
Účefiijeú1otko: FosPoI'n.s.

(;t:Škov ]153
Pcrittbice' /elané pietněslí, P,sL 53() 02

15053628I(:

P, J.,,1l^Jt \i. r" ;t.t ,t .\1, t'nc'

PřcdměÍ Fdnikh1í t! cltlší tidctjc olpolečno'ýi isol1 Pod:'obněii popsciltv t pííloze k nit]]o|álnó l
^ 1/r :-'i- - .

'1tl(/i!orýkli :1lriw b1la ,úoldtnl ztt ličcnli abdobí ol ] j'20]2 k, 3] 2lll2 
E

Pře(lrú1en ,|n ěřcní l:)']Ll ti ařCidn(i \ičelni :ť!věrka účetní jadnotryl^ k 3l '7 2() l 2

odpoýěd1lost statuÍliÍního orgónu tičetní jel!Útk.|, z nimořátlnou účet í z!i1'ě!'ku l
StLlllllúrní Orgó}1 ic a,:lPo\,ě(lry: zc! sesl.i:ení nlínlořtidné tic'emí zhěr$,, která padává

\'ěrn\', o J\)cli\'\, rňrttz l, sottltldtt \ čerk!-'ni 1']čcl|1ít]li předpiI,' SoučL1sně oi:.]p.n',1ll,l \t,1llltL]tnI 
largtill tičetní jclnotk|. ]'0sl'OL C1.s z4 ldkoli' lnilřni k)ntnlní :^l,r!!]1r kÍerý PoložLlje:u

nc:b)'l11í'Pro Ieýttlvní minořCil]lě ilče|ní zi\,ět'b, tdk .!h'v naobsdhawlkl \'i'2ntl n)i It)lúlLt fuhn.)

na\Jr-tl:'no\ti zp1L'lobet1é poth,tltlenl nebo C'l1'i.ball' Dcile nlusí Lic|etni.lerlnotk(l 
^\ 

il ll llPlLlln,^ú1 I
yhodnitičetníetoLl|(1pťo\:.i.lěttičetníodlul1'kter[isottsohledextC!llLItt,|tl\il]lltll''" /( 

I
0tlpoýědnosÍ u diÍoÍÚ

Nuší ocipol,ětlntlstí 1c \iúclřit l1a 2ákItldč nošelo audittt |ýl'olt k lé!() ,]ír1ařt1d é tičet}lí l
.ulělce' Audit.isne ])ro\'edli \'saLldll! se 2(ikonenl č 93'2a()9 Sb'' a alldiÍot'cch' !\le:tn,u,illttln
at!difu/'.\kýk1i 'ýttukld]'Ll\, .1 satn'i;eiíchl:i ctplikcinítni tloltlŽkcmi Konory at it,lu č.,ki I
rcpubliky' |'sottlacítt ýÍěnlíÍo piedpi5f lý e polinl]i dolržoyat c|ické na|try Ll r.'.'].lan,,|a| ,, l
Prof!'ll ,7t!dit tak' tlb):chot]l získ(lli při 1ěŤen()L! 'iiýll)lu' Že nintot'átlnci út|etnízáyěrku neobsohttje

|:'1nC n! ( tuteriúLn, nesPl'á\'noýti 
l

Audit zahrnl!le pnýeL]ení audifuťsKlath Poshlpt)t k:ísktiní t|ůkttzních i/1l)|naci o čLi'ýtlúch

a tidajích z,eřcjllěltýclt l'nlinořtitlné Ličet]'lí zLil,ěrce' Ijběr oudtrorských po.lÍuPil Zci\'i:^í l

n..,.'lÍ1.|,]''],'# ]i:|,;;i!;i ;;!"';;';|l:]!:,':i:;:i''lÍ;ilťlj:)']"j,"i,,,, I
e,!j!: r,i)'aj\ 

"nai.n 
!.,l.]'.u.:Jló1lr |] r lr,'rÍLlc7

]'()5:4L'z l) !3rna.' a'in|.,n_]..l./í'la,R j,], ýLlnI2 tI



I|č?Ln1.llnrlld I0sPoLa's' .|ll^ll o l|ai!|i 
",,I)íafu]l 

1i|eh|i lilÚ}'a'k 31 1!)])

l|u 1jsudku d|.t(litard, zdhrnu-íí(:í1']1 i posaLlzení d \:yhadúa.e í }'i:ik lý2}1L ltné (]11ateriCilt|í)

neýprálnosli tidttiů nedeqrch y mintořádné Ličelní zúlěrce zPl)s()bené po(^,odettt neba ch):bo|1

Při ryhadnaco\,áni lěch|O rizik utklit0]' po,^ottdí ynilřtlí konÍrolní \)sÍék] relelan|ní pra 5es!al:ení

ntinořóclnó tičetní zóúrk1 pod.^,L1Jítí těrný u pocti,ý obraz. Cíleln lohala |0\Ull:ťnl jr
nLlv'hno t \l1odné aL!diÍor'lké pasnlPý- nikoli vjúdřil :^e k1'lčinnosÍi vnitřního konh'olllího
s!-ýt!r1u Ljče1ní 'ied]Í)tí!a Audi! léž zLúrnLie porou.ení \,hoino'ý|j J1ollžitých tic|elních tle|otl

J)ři \ěi?nasti Ličctních odhodít proletlen1Ich vden[tn i postluzení t'elk)lé prc.cntaLe nintaiádné
Ličetní .áyě|]n' Jsne píes]'ědt|c i, že ditkazní nlorntlt:e, krcré.l';nlc :[';kalí, 1xl;b.!lqí dl)\tuleč4',
u fhadry: z(iklLl] pro f|i.iiření )].lšt]]o \,ýroku'

7'ota aLldiÍOr'\kti zPťála a njrJ]ořLidllá ličetni jliýěrk1 ý nI obýr!:e}1d j? p[L|lnL| zLl

pt'edpoklctdu,žentislednědoidekztipitttpřenĚnysro:had7'r]ld}.]e ]1t'2a1)(liizeslaučeníln)
da ahchodního rei ltříklt

I/ýfo]l olltliÍoro

Potlla nlšeho názoÍu mimořád li účetní xúlěrfu potltitá ýěnÍ 4 pocti|ý oblaa okÍiy
a pos^, účethí jedfiotky FoSPoL a's' k 31'7.2()]2 Ir hákl lti' výnosů, v.ýslerlku jcjiho
hospodiřehí a pehěž]tích Íokti ztt obtlobí otl 1.1.2a]2 fu 31.7.2012 ý so ln n s český 1i

ričetními přelpis!.

Alldi|ar sPolečnosti PR]]L.|SK1 .,|I.IDIT' a s' proto tlÁxi k ntinlořtidně ut.lnt :L|\'e] LL

Ii.'e!ní jec{}1olb, FosPOL a s' k 3 ] '7 20 ] 2

VYROK BEZ WHRAI).

I|zhIedem ktonltt,:e j5L]]e neaL!diÍordli :1)slt!Ík, k 3]']2'r0] l .l nezí)'kli is tc Lla.sttltečnó

t.tjíš!ě11í ohledně :'lktiztlných pačátečních z11statků k ] l.)0/2 ner)iudřLliq11e t]Lrj n"j:ot ]lL!

srIfinllel é lidlje ý!"kúzuné k3] ]2')Ú]] y rtla,u:e yýkazu zisku tl .Ílát tl \'příloze k účetní

Zlů }' d zn ě n í',i h i ? Lh ( 

^ 
l i

I'- Pruze dne l2' říina 20l2

Bl

PRII SKl 1I IDIT rts
irt.t:kott )- hilt,t lA

L|íslo ap]'ávění KA(:t? 209
tltkli1ať I]]g ,lan Sedlák

čí' o o!1,ědče n í KA (" }l 1 3 5

, Lr^-,,,- Předsedd předslďenstytl PRIIL{'!K):1[l D]T, tl s'

r yi*. J-. .t1.

ndni] B f h,ak| J ] t 1 \1|1 P|||as}Q! 1' ] aa |Ú l l11l! 1 i l!1 : a, ], ] ] 3l J 3 ] ]

l,' A.'A h.'r..Dtt -'A
I il: iJrn a,p|h|'t!.: !ú.j|.l|1é ý djrh \\| !|Úr1,ka !/

|'il,, ^,,,)'..,,i K,1 čR ,l)



ČÍslo

Brufu
1 2 3

BI

3. 007 252 - 252 0 0

B. .

B. .1.

2.

3.

7.

8.

L

014 353 0 353 353

015 5 461 -2 244 3 213

sáňostálné moÝité Věciá soÚbory moÝ]rých věcj 016 92 885 -71738 21147 24 886

Nedokončený d]ouhodobý hmoiný majetek 420 0 0 0 1 502

Poskýnuté álohy na d]ouhodobý hmotný ma]el€k 421 0 0 0 17

oceňovaci rczdil k nab!1ému maieť<u (+l) 422 -a 797 2 639 -6 158 -6 500

B-l .

B t 1 PodÍly vovládáných a ilzených osobách 024 177 - 177 o 0

I
r=
I
I
I
I
I
I
I

'z\

affiffw."''Qs6a 
ago$,b



I RozvAHA v plném rozsahu č 15053623

I
I
I
I
I
I
I

1 2 3

c obéžná akt Vá (032+039+048+058) 031

c..

ct. 1.

2.

zasoby (03].ž 0]8) 432

033 0 63 B5

Nedokončená Vlrob.. po olÓVary 034 264 0 264 0

ctl

5.

DouhodÓbé poh edáVky (040 až047) 039

o oUhÓdobé poslytnUlé za]ohý 044 43 0 43 43

c. lt.

c. t.1.

2.

6.

7.

L

KÉtkodobó pÓhlédáVky (049 až 057) 048 ..,.:::,:.:..;12 42
::.'

Pohledéýky z obchodrich Ýiahú 049 1A 234 0 18 234 16779

Pohledávky'ovládaiícia řídiciosoba 050 12516 12 424 96 I 089

siái - daňové pohledáÝky 054 21 0 21 154

K.áúodobé posiyhÚté zálÓhy 055 121 0 121 42

057 390 0 390 181

c.rv.

c.tv.1.

2

Krátkodobýnnančnimajetek (o59až062) 058 : i:..:ti: :13,47 '!'.aš2:]l 69

I
059 108 0 108 83

060 0 2 086

D.l Čásové roz]iše.i (064 aŽ066) 061 0

D.t. 1.

3

Nák ady přištích obdobj 154 0 154 48

066 6 0 6 131tl
I
I
L
I
t
t
t
t
I
I



RozvAHÁ v plném rozsáhuI
I
I

lč: 15o5362s

lš

I
I
I
I
I

I
I

I

I

L
I

5 6
PASIVA CELKEI!! (068+085+118): OOI 067

A.t. 1

Vlaslni kapitá (o69+o73+o78+os1+o8'1) 068

Zákiadnikaptál p1a aŽ o72) 069

070 30 000 30 000

3.

Kápi1áové fondy Q74 až o71) 073

oceňovací rozdílyz piecenění májélkU a záVaŽkŮ (+l) 076 -6 -3

A.l .

A.t.1

Reze ni fÓndy,nedě 'fond,ostal'fondy ze zisku 1o79+o8o) 078 '.! 324

záko.ný lezeru.iíond / Nedělte]ný fÓnd 079 1 324 1 324

2.

Výsedek hospodaiéňi m]nu]ých et (o82+o83) 081

Ne@zdé eny z5l minulych iet 0 5 286
NeuhEzeiá ŽlIáta m iÚ ých €t 083 -3 626 0
Výs]edel hÓspodaien] beŽneho Úcelnlho obdob] (+/ ) 084 '.:' ,:, t. ill.]ril.rt=t16:86 ]:é]91.2

:24556
B ciziŽdroje (o86+o9l+1o2+j.]4 085

B.lt.

L
10.

D o liÓdobe &va7l J 09- d2 'o' 091

100 119 322
odloŽerý daňoVý zéV.zek 101 2 769 3 607
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I
I

I
I

I

l-'

RozvAHÁ v plnem rozsáhU
Ó: 15053623

PřáVrí fomá účetni jednotky

Předmět pÓdnikáni účetni jednolky:

a4.10.2012

a.s.

podpůrné činnosi] přitěŽbě a dob]ivání

lng' RobeÍ1Macek, lng. Pavel Diviš

466303397

L
I

5 6
B. lt.

B t.1.

2.

5.

6.

7.

10.

11.

KrálkodÓbé závazky (1o3 aŽ 1]3) 102 '11 79A
záVazky Ž obchodnich wiahŮ 103 8 76q 7 2A5
záVazky - oV ádajicl a lidiciosoba 104 4 618 2 661
závazky k Žaměsinan.Úh 107 991 1 026
7j\azl ' 1e rÓ i"l_ 'o 7loe?oeae { á Žotolo 10 ÓÓJ|''et 108 557

slál _ daňové záVazky a dÓ1ace 109 340 169
'112 134 50

I13 6 35

B.IV.

B,V 1

2.

3.

Bankovní ÚVěly a výpÓhoc l.1.15až,1'17) 114 829
Bankovni úVěry d]o!hodobé 115 1 102 1 617
Krátkodobé bankovni Í]Věfu 116 883 6 883
Krátkodobé finančni Výpoňoc 117 10 243 329

c.t.

c.. 1.

Časoýé Íoz šeni (1gaŽ12o) 118

119 63
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i'4 i]málni záVazný Výčet i.fom ".' vÝKAz zlsKu A ZTRÁTY Jméno a pii]ňeni obchodn] í rma nebo ] ný

pod e ryhlášky č' 5oo/2oo2 sb' v pIném rozsahu :;:"::'::-**ve znénipozdé]ších předpjsů 
ke dnl 31'07.2012

(V tjsicich Kč) sid Ó.ebÓ byd ]šté účet.i]ednotky
á misio pod. káni ší l se od byd iště

češkova 1758

53002 Pardubice

Rok L4ésíc lČ

2012 07 15053628

TExŤ skutečnostv účeln m.b.]Óbi

1 2

L
1.1

2

Výkony (05 až 07)

TÉbyza prode] Vlastnich ýýrobkú a sl!Žeb 05 39 070 92 632

7mén. si.!U 7ásÓb Vlásiní ój.nÓsl 06 264 356

B

BI
(0e+10) 08 29 365 64 503

09 17 675 36 955

sluŽby 10 11 690 27 548

Přcá.á hodnota {03+0,1'08] 11 27 773

c.

c. 1

c.2
C,3

12 12Ó82 22 864

13 I 498 16 333

14 287 487

Náklady na sociáloí abezleč€fií zdravotnÍ pojištěn l T5 3 052 5 514

T6 245 474

D 17 382 942

1A 5 924 12190

I

1.

2.

Ťžbýz prcde]e d]olhocÓbého ma]elku a matelá u (20+2]) 19 380 2 086

Tžbyz prode]é d oUhodÓbéhÓ ňa]etku 20 351 2 086

TŽbV z prode e materá u 21 23 0

F. 2.

22 112 2 035

23 99 2 435

24 13 0

G 9 248 2 586

IV ostatňi provozn] finosv 26 24774 5 780

H. 27 28 692 4 636

PreÝod provo2n.h rynosÚ 2A 0 28 629

PřevÓd provoznich nák adú 29 0 28 629

ProrÓzn Vlr Édel ho.podaFni l0 17 317 -9 574



vÍKAzzlsKU A ZTRÁŤY v plnéň rozsahu Č: 15053628

ŤExT skUtečnost v účetnim obdobi

1

14. změná stavi] rezerv a ópiavný.h poloŽ€k.ye nnánčnl:Óblašti (+/_) ' ' .. 41

X. 42 30 49

N, Nákl?ddýé Úrc'Ry ]: :'i]:::.]_. _: 
. :::. : :.:' !":'.'.l-):.' 43 214 216

xt. ostatniínančníVý.osy 44 3 53

o 95!e$!'1!.!.a!'.{l1i!|á!ýši' ::]..:::'']:.'i...:.:a']..:,|š: 45 211 t8s
Finarčni Výsledek hospodaře.i 48 r:.:l!9

:i.. i:83

I
do.

1.

2

l
50 0 231

51 837 1 201

VýsledekhospodáieníŽaběžnouob|asl (30+!8_49) 52 ,t
Výsledek hospodaieníza účetni obdobi (+l) (52+58_59) 60 r.69],i.š iž
Výďedek hÓspodářéní piéd 2daněnlň (+l) (30+48+53_54) 61 .,]:,]-:]._l::.i..lš7.,io{:'.,:i.i.::,]..li'.:i ]]i9'.!€

tl*
I
I
I
I
L
I
I
I
I
I
I
I

Právnl fomá Úéetni jednotky]

Předmét podn káni úóetni ]ednoky

04.10 2012

a.s.

podpůrné ěinnosti př] těžbě a dobý/ání

lng' Robert Macek' ]ng' Pave Diviš

466303397

z Lr(tr^-t-
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FOSPOL a.s.

Příloha mimořádné účetní závěrkv k 31'7'2012

Účelnízávěrka byla sestavenav sollad! se zákoneÍn o účeinicfulč 563/1991 sb''Vyhláškou 5ooi2oo2 sb' a ČÚsL
I
Iii
I
t
I

Vyhotoveno dnel Podp]s statutárniho orgánu: Podpls osoby odpovědná za účetní

závěrkuI

4.10.2012 Ing' Robelt l\,4acek, předseda předsiavenstva|

lng' Pavel Diviš, člen představenstva:

t_,,_,&..-

#"'l:
'il{1s; 

,r r, r'-t

:i.,/
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L

Tato ZáVěrka byla sestavena jako konečná účetní ZáVěrka ke dni předcháZejíclmu rozhodný den ÍúZe

sloučenirn, kteÚ by stanoven na den 1'82012' V rámci této přenrěny přejde jměni spoečnost na

nástupnickou spo ečnost'
Závěrka je sestavena a ]e platná pouze za předpokadu' Že ]ediný akcionář spo|eÓnosli rozhodne a

schVáli fÚz] soUčením a násLedně doide k zapsání této skutečnostj do obchodniho leistříku

s rozhodnýn] datem 1.82012' Vpř]padě' Že tyto předpokady nebudou splněny, tato účetní ZáVěrka

bude nep atná

1. Základní údaje:

Obchodnifirma: FOSPOLa.S.
sidlo: Češkova 1758, 53o 02 Paldub ce, Zelené Předn]ésti

tčo; 15053628
Právniforma| akciováspolečnost
Předmět podnikániI p'ovádéri lrl'ac c\ prací

hornická činnost
autopůjčoVna
ubytovaci s uŽby V ubytovacin] zaříZení kaiego e penzion

Včetně provozování hoslinské činnosti V tonrto zařízeni
koupě ZboŽí Za účelem jeho dalšího prodeje a prodei

provádění staveb' jejich změn a odstraňováni

siLnlční motorová doprava nákladni
zemnipráce
nálup a p'odej výbuš'']jr

skladoVáníVýbušnin
č nnost účetnich poradců' Vedeni účetnictví, Vedení daňoVé eV dence
č nnost prováděná hornickým ZpůsobeÍn

opravy ostatnich dopravnich prostředků a pracovních stlojů

charakteristickou čnností Účetní jednotky je prováděni trhacich prací V lonrech při těŽbě Vápence a

ŠtěÍkových drtí' dále nakládka a sVoZ této surovjny k dilícím |]nkám VýZnamnýrn rZikem těchto č nností

je především neŽádoucí lozlet horniny a moŽnost Způsobení škod na majetku č] zdravi UŽitek z těchto

operacíjsou tžby a zaměslnanost' Finanční dopad těchto operacíjsou tržby V celkové Výši 39 070 ts.
Kč (rninulé obdobi 92 632 tjs Kč)' Výsledkem hospodařeni před zdaněním Za sedované období ie
ztráta -17 705 tls' Kč (minu é obdobi ztráta -9 882 tis Kč)

Datum vznikur 16.10.1991

Rozvahový den| 317'2a12
okamžik sestavení účetni záuělky| 4]0 2a12

Účetníobdobí: od 1 '1 .2012 do 31 7 '2012
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Podíly na základním kapitálu - osoba ovládající účetníjednotku k 3'1.7'2012|

Kmenové listinné akcie na iméno] 300 ks se jmenovitou hodnotou 10 000,-Kč a 27 ks akcií se
jmenovitou hodnotou 1 000 000'-Kč

Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných spol€čnostech

V roce 2009 zaloŽila účeiníjednotka jako jediný společník dceřinou společnost FosPoL sK' spol' s r.o'

se sídlem Brestovská 123' 066 0'1 Humenné, slovenská republika' lc 44 793 502' zák adni kapitál této

společnostičiní7 tis. EUR (po zaúčtování kulzových rozdílů 177 tis' Kč). Hodnota V|astního kap|tálu této

společnosti k31'12'2011 byla -400 531 EUR. Ve s|edovaném obdobi (N7l2012) byla Výsledkem

hospodaření této dceřiné spo|ečnost ztráta Ve Výši 84 956 EUR-'

*Pozn. 
i ]edná se o rczdil nákladů a výnosŮ za období 1-7 l2a12' úče]r..i záyělka k 31 '7'201 2 spo ečnosi FoSPoL sK' spo|

s 'o. rebvla sestaJovana

změny a dodatky v uplynulém účetním období v obchodním rejstříkuI

. Beze změn

členové statutámích a dozořčich orgánů k rozvahovému dni:

organizační sttuktura;

V pÍůběhu Účetního období nedošlo ke změně olganizační struktury'

0soba sídlo Podil v tis.Kč Podíl v %
Exposia a.s.
)c 25291 581

Pardubice, semiín 107, Psc 530 50 30 000 zapsaný, sp acen 100

Funkce Jméno a pňimeni

Předseda oředstaVenstva nq. David Juno
N/istooředseda předstaVenslVa no Jiřísimandl
clen oředstaVenstVa no' Pavel li,4aleček

Předseda dozorčí radV no' Josef Tichý
clen dozorči radv no' Lenka Holcová

clen dozorči radv no. Torr]áš PÍokop

"oď"-'LŤ'''"'?1sro 

^:r':" 
'
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organi gram společnosÍi k 31'7'2012
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2. Zaměstnanci, orgány společnosti - počet, osobní náklady a
odměny

zaměstnanci celkem z toho řídící
sledované obdobi MnUié obdobi s edované období tr'linu]é obdobi

PúměrnÝ oř€oočténÝ Ďdčei 42 44 4 4
osobní nákladv v tis' Kč 12482 22 865 2518 4 741

členové statutáÍních a dozorčích orgánú - odměny a jejich závazky

Fuíkce 0dměna v tis' Kč zá\azk! enziní)
sledováné obdobi [,4inu é období sledované obdobi tr4nuléobdobi

Představenstvo 168 280 0
Dozorči ráda 119 241 0

l.
l_

Ť*

PosMnutá plnění pro členy statutárních, řídících a dozorčích orgánů

Ve sledovaném období nebyla poskytnuta půjčka, úvěr anijiná peněŽní a nepeněŽní plněni osobám,
které jsou členy siatutárnich nebo jiných řidících a dozorčích orgánů ani býVa]ýnr osobám a čienům
těchto orgánů, s Výjirnkou důchodového připojjštěníVe výši 14 tis' Kč.

3. Účetní zásady, metody, způsoby oceňování a odepisování

Dlouhodobý majetek je pořizován nákupem a oceňován pořizovaci cenou, rovněž zásoby materiálu isou
pořizovány pouze nákupem a ]sou oceňovány pořzovaci cenou' Do pořizovací ceny nakupovaných
zásob a d|ouhodobého majetku se zahrnuje i případné dopravné' provize, pojistná či jiné nákiády
související s poříZenim.

l,4ajetek s dobou pouŽitelnosti delší neŽ jeden rok a hodnotou od 20 tis' Kč do 40 t]s' Kč za iednotljvý
majetek je Účtován do nákladů na účet 501/800 a evjdován na podrozvahovém účtu 750,751' stav
uvedených podrozvahových Účtů k31'7'2012 čini] 961 tis' Kč' k 31''l2.2011 byl stav 1236 tis' Kč
(nákup 2012 0 tis' Kč, likvidace 2012 _275 tis' Kč)'
cenné papíry jsou oceňoVány pořizoVacícenou'
Učetní odpisy jsou rovnoměrné' Výše účetních odpisů dlouhodobého majetku je od 1 1'2oo3 rozdílná
od Výše daňových odp]sů a je stanovena s ohledem na předpokiádanou dobu Životnosti jednotlivého
majetku dle odpisového plánu' N.4ajetek se Začíná odepisovai V následujícím kalendářním měsíci po
jeho ZařaZeni'

Nakupované Zásoby jsou účtovány způsobem B a spotřebovány metodou FlFo'

Zásoby Vlastní výroby - nedokončená Výroba - jedná se o provedené Vrtné práce pro ods'třel' kdy
realizace a fakturace odslře|u proběhne- až V následujícím účetním období. Zásoby nedokončené
uýroby jsou oceňovány dle skutečnosti v poloŽkách piímých nákladů, tj' přímý materiál' přimé mzdy'
Včetně nákladů na sociální a zdravotní pojišlění a ostatni přímé náklady' K 31'7'2012 byly Vytvoreny
zásoby V]astníVýroby Ve Výš 264 tis' Kč (V mjnulém účetnim období nebyly Vylvořeny)'

K přepočtu úda]ů V cizích měnách na českou měnu je pouŽíván běŽný denní
VyhlaŠovaný cNB k okamžiku uskutečněni účeiního připadu, kdatu 31'7'
devizového trhu ČNB platný k tomuto dn]
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oplavné po]oŽky k majeiku jsou stanoveny na zák adé individuálniho posouzení ]ednotlivých poloŽek
majetku z hled]ska přechodného sníŽení]ejich hodnoty'

Náklady a Výnosy se účtujído obdobi, se kteÚm Věcně a časově souvisí'

Ke zrněně V označováni poloŽek rozvahy a výsledovky, Vjejich obsahovém Vyn]ezení a způsobech
oceňování a účtování V roce 2012 oproli roku 2011 nedošlo

4. Doplňující inÍormace k rozvaze a k vtýkazu zisku a ztrát

0dloŽený daňový závazek Ve sledovaném obdobi byl účtován, Vypočten byl z rozdiLu Účetní a daňové
zůstatkové hodnoty dlouhodobého majetku, Ve sedovaném období byl snížen o 837 tis' Kč na
konečnou hodnotu k 3'1.7'2a12yevýši2769 tis' Kč (m]nué Účetníobdobi k31'12'2011 činjl3 607 tis'
Kč) PouŽitá sazba daně 19%.

Rezervni Íond nebyl ve sledovanérn období navýšen ani čeÍpán' celková čáslkak317 '2012 činí 1 324
tis' Kč.
odepsané, promlčené záVazky Ve Výši 5 t]s' Kč jsou nadále Vedeny na podrozvahovém účtu 752'754'
odepsané, nedobytné pohledáVky Ve Výši45 tls' Kčjsou Vedeny na podrozvahovém účtu 755'756'
společnost Ve sledovaném období účtovala přefakturace sniŽením příslušných nák|adových účtů
v ce]kové Výši 59 tis' Kč'
FoSPoL as Vlastní ,osvědčení o zápisu ochranné známky. Úřadu průmyslového Vlastnictví číslo
255308 na náZeV spo ečnosti ze dne 25 6 2003 a číslo 255956 na logo spoleónostiZe dne 28'7'2003

Přídstky a úbytky hmotného inVestičního maje1ku V pořizovacích hodnoiách V úč€tním období:

Přírůstek d]ouhodobého majetku představuje nákup strojů (pásový bagr Liebherr 934 a nákladní
automobil Renault N,4aster).

oceňovacÍ rczdí] k rnajetku vzn]kl při nepéněž|tém VkLadu střediska SVTP společnostl Explosla a's do
společnost Fospo] a's' Jeho účetní ocenění bylo ve výši 35797261,91 Kč a hodnota Vkladu oceněná
Znalcem by a 27 000 000'00 Kč. Rozdil Ve Výši 8 797 267,91 Kč je rovnoměmě odepisován po dobu
180 měsíců'
Kpodílu Ve společnost FoSPoL sK' spol' s r'o je vytvořena k31'7'2012100% o
DůVodem je Záporný Vlastní kapitál a negativní VýVo] Výs edku hospodařeni uvedené

PřiÍůstkya úbytkyhňÓtnéhÓ invéstičniho májě1ku v pořizovacích hodnotách v Účetním období

KS
Ó2] 100+021300

a212Óo BUdÓw 2 h2 V v zást.vě

"422t140+02Z4AA 91 589 2146 -s81 -260 92494

"a22/2A0" samÓst. moÝi1é věci V Žástavě 0

'422t940 Dob.ý hm' lnÝ' malelek 399 8 391

97 449 2146 0 o "941 -264 0 9A 346

V roce 2012 nepořizovala spo]ečnosi n]a]etek fomou finančniho či operativního
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]\,4ajetek neuVedený V rozvaze: drobný majetek účtovaný přímo do nákladů (ViZ bod 3 této příohy)'

spo ečnosl Ve sledovaném obdobi netvoři a rezervy a není si Vědoma Žádných VýZnamných titu]ů' na

které neby a V úóetnictvi tvořena rezerva'

společnosti nebyly Ve sjedovaném období poskytnuty Žádné nvestiční ani provoznídotace'

celková výše tÉeb za sluŽby Ve s edovaném období činila 39 070 tis. Kě (minulé obdobi 92 632 tjs'

Kč), Z toho 20 810 tis. Kč činiiy tržby za trhací práce (nrinu]é období 55 254 tis' Kč), 14 024 tis. Kč
tržby za zemní práce (minu]é období 27 160 t]s' Kó)' 4 236 tis' Kč tržby ostatní - v tom 1 299 t]s' Kč
za Vrtné práce' 122 Íls Kč za nabíjeci servis' 2 768 ts' Kč za pronájmy strojů' V tuzemsku by]y

lealjzovány tžby V ce]kové VýŠi 36 335 tis' Kč, V Zahmničí, slovenská republika, tžby V celkové výši
2 735 tis' Kč (z toho pro FoSPoL sK spol' s r.o. 2 083 tis Kč Za pronájmy strojů, 528 tis Kč za zemní
práce)'

V poloŽkách ostatních provozních nákladů a výnosů jsou VykáZány postoupeni pohiedávek

íaktoringovým společnostem Ve VýŠi 28 090 tis' Kč.

5. lnformace k položkám majetku a závazkil

Hmotný majetek Za1íŽený Zástavnín] práVem Ve prospěch KB PardubiceI
. budova na parcelním čísle st' 2967 a pozemek (zastavěná plocha a nádvoři, zahrada)

parcelni čisla sl.2967 a 2313/25) dle smLouvy o zástavě nemovitosti reg' č.
'10000324730 ke smlouvě o úvěru teg' č' 99002126355' invest]ční úVér Ve výši 2 500
tis Kč,datum splatnosti 24'10.2014, práVni účinkyVkladU B'11'2011

. dá]e je kVýše uvedené úVěroVé sm]ouvě sm|ouva o ZajiŠtění blankosÍněnkou reg' č'
10000324731 ze dne 8.11.2011

Další Údaje z bankovnízprá\ry Komerční banky' a's

. účty Vedené u této banky nepodléhaii Žádnérnu omezeni nak]ádánís nim]

. ve sledovaném obdobi nebyly Žádné účty Zrušeny

. nejsou evidované Žádné nepřipsané nebo nevyúčtované částky

. VeŠkeré úroky by|y uvedeny san]ostalně na bankovnich Výpisech

. Žádné terrnínované Vklady s individUální úlokovou sazbou

. Žádné Vzájemné VyrovnánipohledáVek a záVazků

. Žádné inÍormace o ostatních aktivitách klienta

. Žádné případné bud auci záyazky

Úda]e z bankovni zpráVy Československé-obchodní banky, a's'

t-
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. rově Za'oŽelý běŽny účet

. účet Vedený U iéto banky nepodléhá Žádnému omezení nakládáni s nírÍ]
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Pohledávky z obchodniho styku k 31'7.2012 celkern činily 29 740 tis' Kě (k 31j22ua 29 a40
tis Kč) po lhůtě splatnosti ve výši 14 873 tis' Kč (minu]é období 8 491 tis. Kč)' po splatnosti do 30
dní 4 392 tis' Kč (minu|é období 2 229 t]s' Kó), nad 30 dní do 60 dni 748 tis' Kč (minulé obdobi 327
tis Kč), po splatnostj nad 60 dní do 180 dní 3 181 tis' Kč {minuié období po splatnosti nad 60 dní
celkenr 5 935 Kč), nad 180 dní do 365 dnů 1 884 tis. Kč a po splatnosti nad 365 dnů 4 668 tis' Kč.
PohledáVky z běŽných obchodních Vztahů za společnostmi Ve skuplně (EXp osia a's' a F0sP0L sK
spo]. s r.o ) V úhmné Výšl 10 854 tis' Kčjsou Vykázány V řádku c.]l '2 aktjv rozvahy'

K poh]edáVkám za dceřinou společností FosPoL sK spo| sr'o byla Vytvořena 100% opravná

nedaňová poloŽka V ceikové Výši 12 420 tis. Kč.

závazky z obchodních vztahů k 31.7.2012 celkenr čini|y 13 387 tis. Kč (k31.12'2a119 946 tis' Kč)'
po lhůtě splatnosti ve výši 5 391 tis. Kč (minulé období 1 385 tis' Kč), po lhútě splatnosti do 30

dnŮ 4 030 tis' Kč (minulé období 1 184 tis' Kč), po lhůtě splatnostj nad 30 dni do 60 dni 1 'l97 tis.
Kč (nrinulé období 201 t]s' Kč), po lhůtě splatnosti nad 60 dní 164 tis. Kč (minu é období 0)'

záyazky zběŽných abchodnich Vztahů Za společnostm Ve skupině (Exposia a's' a FoSPoL sKspo|.
s l'o') v úhrnné Výši 4 61 8 tis Kč jsou Vykázány V řádku B'lll'2 pasiv rozvahy

PohledáVky postoupené faktoringovým spo]ečnosten'] jsou k daiu 31'7'2012 evidovány Ve Výši 15 749

lis' Kč' poh|edávky Vykázány V řádku c'll '1 aktjv rozvahy'
záyazky zp1né|i poskytnutých Íaktoringovou společnosti kdatu 31'7'2012 člnlly9901 lis'Kča jsou

Zahrnuty V řádku B' V'3 pasiv rozvahy.

splatné závazky pojlstného na sociální zabezpečeni a příspěVku na státní politiku Zaměstnanosti (část

řádku 108 sloupce 5lozvahy) čini]y k317'2012 390 tis' Kč (mnulé obdobi 396 tis' Kč) a by]y

uhrazeny dne 15.8.2012.
splatné závazky Veřejného zdÍavotního pojištění (část řádku 10B sloupce 5 rozvahy) čn]ly

k 31'7.2012 167 tis' Kč (minulé období 176 t]s' Kč) a byly uhrazeny dne 15.8.2012'

závazky kzaměstnancům čini]y k31 7'2012 99í tis' Kč (rninulé období 1026 tis' Kč), jedná se o
záyazky z nezd za čelenec 2a12
lnvestiční úvěr k 31.7'2012 č]nil 1 985 tis' Kč (k31'122a11 2 500 1s' Kč) - splatnost do roku 883 tis'

Kč' řádek 116 sloupec 5 rozvahy, splatnost přes lok Ve Výši 1 102 tis' Kč, řádek 1']5 sloupce 5 rozvahy

|k31'122a11 1 617 tis' Kč)'

Neexistují Žádné záVazky' které by neby]y uvedeny V rozvaze

spo ečnost nemá V evidenci pohledáVky ani ZáVaZky se splatnosti delší neŽ 5 |et'

6' ostatní informace

Účetní jednotka vlastní 100% podil Ve společnosti FoSPoL sK, spoi s r'o', této společnosti
posky1a úVěr se sp atnosIi 31j22a11 (40 t s' EUR' 1 010 200,- Kč)' 0 úVěru je účlováno na

účtu 351/200 spolu s neuhrazenýlí] úrokern k tomuto úVěru ve výŠi 4 674'30 EUR (11B 049'45

Kč)' K Výše Uvedené pohLedávce je Vytvořena 100% opravná poloŽka.

Ve s]edovaném obdobl byl nerozděený Zisk m nulých let sníŽen o 5 286 t]s' Kč a neuhrazená

ztráta navýšena o 3626 tis' Kč (úhrada ztráty roku 2011)' VýpLata dividend nrateřské

soo'eónosÍ Exp osia a's' rebyla 'eal;7ována ltetozdé|e_ý z'sr ca .orc sledovane']o obdobije
1L'ový 'eu']Iazeld lláta ve výš 3 626lis <č Á
odrrě1a statutáí1'']']J aLd lorov' ó n' 68 tis KčoezDPl' Š' _

Výda]e na Vědu VýZkum - Žádné /9 íl "' .')
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události mezi rozvahovým dnem a datém sestavení účetní závěrky

. Znrěny V představenstvu společnosti (k datu 9'8'2012)

o Zánik funkce předseda představenstva a zánik členství ing' DaV]da Junga
o Zánik funkce místopředseda predstavenstva a zánik členstvi ]ng' Jiřího s]mandla
o Zánik členstvíing' Pavla l\y'arečka

o Vznik funkce předseda představenstva a Vznik členství ing' Roberta l\,4acka

o Vznik funkce rnístopředseda představenstva a Vznik členstvi ing' Ladislava
Velehradského' Ph'D.

o Vzlik če']slviirg' Pavla Dviše

. Změny V dozorčí ladě společnosii (k datu 9'8'2012)

o Zánik Íunkce předseda dozorčí rady a Zánik členství ing. Josefa Tichého' csc
o Zánik členství ing' Tomáše Prokopa

l'y'ezi rozvahovým dnem a okamŽjkem sestavení účetnízáVěrky nedošlo kjiným VFnamným událostem,
jejichŽ důsledek by měnil pohled na Íinanční situacj účetní jednotky (s19(5) zákona 563/1991 sb o
účetnictví)'

V Pardublcich, dne 4.10 2012

Vypracova]a: lng' Lenka Holcová

lng' Robert l\y'acek předseda předstaVenstva

š}

g' Pavel DiV]š, čen před

t0



P.dl. \)h 3l[] r an0/2002 \b. FitlrtEI] ZMĚŇ-R

PŘEHLED o zMĚNÁcH
VLASTNíHo KAP|TÁLU

ke dni 31.7 .20'12

obchodní fiIma :

FOSPOL a.s.
IČo:15053ó28

Sídlo:

češkova 1758
530 02 Pardubice' Zelené Předměstí

š

Počáteční
zústatek zvýšení snÉení K0nečný

zůstaték

Základ| í kapitál zapsaný V obchodním tejstiil(4_11; 30 000 30 000
B. Zák]adn i kapilál nezapsaný v obchodnim re1siilrll191
c.l Základní kapitál (41 1+l419) 30 000 30 000
c.2 Vlaínlakcie a vlaslniob(hodni podily (_252)

c Základn kapltál (c' 1+c'2) 30 000 30 000
D Emisni uŽil(412)

E. Rezervnifond (421) 1 324 1 324
F. oslaÍni Íandy ze zlsk| \422,423 '427)
G. Kapitálové fondy{414) -3 -6
H. Rozd i|y z př€ceněn i majetku nezahrnm dolF
I, Zisk Íninulých Účetnich období (428+D431) 5 286 5 286 0l Zlíáta minulých Účetnich obdob i (429+]\,l'431) 3 626 :3 626
K Zisk/zháta 2a Účelní období po zdaněni -8 912 I 912 16 8ó8 -I6 868

Vastnlkapitá] celkenr (součet c aŽ K) 27 695 8 9t2 25183 10 824

Seslaveno dne:

4.1A.2012

PráVni foÍma Účetni jednotkyi

akc]oVá společnosi

Předměl podnikánií

Tňaci pÍáce - těžba suÍovin

Pozn.
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