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Dámy a pánové, vážení obchodní partneři, 

uplynulý rok 2014 byl pro naši společnost velice náročný. Po relativně klidném období s trvalým růstem jsme se dostali 

poprvé do nové situace. Vlivem vývoje politické situace na východě Evropy, přijatých sankcí EU a klesající ceny ropy jsme 

postupně ztratili významnou část obchodních zakázek. U zákazníků, které jsme si udrželi, se zhoršila platební morálka.
 

Vzniklá situace byla pro nás velmi nepříjemná, a to i z důvodu maximální rozpracovanosti investic. V historii naší společnosti 

se jedná o největší investice do zázemí, výrobních prostor a nových technologií. Z těchto důvodů byla přijata mimořádná 

úsporná opatření, která vedla k udržení zaměstnanosti, ke snížení plánovaných nákladů a k optimalizaci finančních toků. 

I z těchto důvodů se akcionáři rozhodli dokončit strategický záměr rozvoje společnosti v plánovaném rozsahu.

V roce 2014 jsme zahájili a úspěšně dokončili stavbu nové haly expedice o velikosti 5500 m2 s vnitřní technologií čištění, 

tryskání, lakování a následném sušení armatur. Rovněž byla dokončena vysokotlaká zkušebna. Poslední fází investic, 

s termínem dokončení v roce 2015, je výstavba kancelářského zázemí pro přibližně 60 konstruktérů, výstavba rentgenové 

zkušebny a zmodernizování prostorů o velikosti 11500 m2 provozu 2, včetně kancelářského zázemí pro sklady, expedici 

a řízení jakosti, zakladačového systému, technologií lakovny a sušárny.

Veškeré realizované investice jsou součástí firemní strategie, jejímž cílem je přeměna naší společnosti z obchodně výrobní 

na společnost se stále větším objemem podílu vlastní výroby na celkových tržbách. Dalším našim cílem je zkvalitnění řízení, 

dynamického plánování vlastní výroby a všech souvisejících procesů.

Společným úsilím se musíme chopit všech příležitostí, které se v roce 2015 naskytnou tak, abychom, když budeme  

za rok bilancovat, mohli říct, ano udělali jsme vše, co bylo v našich silách. Ohrožení stále zůstává stejné, jako v roce 2014.  

Jedná se především o vývoj na trhu Ruska, kde společnost realizuje významný podíl svých tržeb.

I přes tyto skutečnosti pevně věřím, že se plán tržeb ve výši 1,7 miliardy korun podaří splnit. Závěrem mi dovolte, abych 

využil této příležitosti a poděkoval těm z Vás, kteří se svou snahou podíleli a podílejí na budování naší společnosti.

Rovněž děkuji našim obchodním partnerům za jejich přízeň, přeji pevné zdraví a úspěšný rok 2015.

Petr Holeček

Předseda představenstva

Ladies and Gentlemen, dear business partners,

last year, 2014, turned out to be quite challenging for our company. Following a relatively quiet period of sustained 

growth, we came face to face with a new situation unlike ever before. Due to political developments in Eastern Europe, 

accompanied by EU sanctions and falling oil prices, we had gradually lost a significant portion of business contracts. 

Payment discipline deteriorated in customers that we had long serviced. 

The situation which had arisen was considerably uncomfortable for us; one of the reasons being certain unfinished projects 

which represent the largest investment in production facilities, general facilities and new technologies in the history of our 

company. For these reasons we adopted emergency austerity measures that led to the reduction in planned costs and 

optimisation of cash flow whilst maintaining the number of our employees. Also for these reasons, the shareholders  

decided to complete the strategic plan for the development of the company in the intended scope.

In 2014, we started and successfully completed construction of a new 5,500 m2 dispatch hall equipped with indoor 

facilities for cleaning, blasting, painting and subsequent drying of valves. Also, a high-pressure test facility was  

completed. The last phase of the investment, to be completed in 2015, is the construction of an office facility for approximately 

60 designers, construction of X-ray test facility and modernisation of Production 2 11,500 m2 area including office 

facilities for warehousing, shipping and quality control, collator/stacking system, and equipment for the paint shop  

and drying facilities.

All investments carried out are part of our corporate strategy aimed at the transformation of our company from trading  

and manufacturing to a company with an increasing share of its own production in total sales. Another objective  

is to improve our management and dynamic planning of our production and all related processes.

By joint effort we must seize all opportunities that will arise in 2015, so that when we take stock of the year, we could say, 

yes, we did everything in our power. Threat remains the same as in 2014; it essentially relates to the market trend in Russian 

Federation, where our company generates a significant portion of its revenues.

Despite these facts, I firmly believe that the sales plan of 1.7 billion CZK shall be met. In conclusion, let me take this 

opportunity to thank those of you who contributed through their efforts and continue to participate in building our 

company.

I also wish to thank our business partners for their support and wish them good health and a successful 2015.

Petr Holeček

Chairman of the Board
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Překročili jsme plánované tržby

Rok 2014 byl pro nás na tuzemském trhu úspěšný: plánované tržby jsme překročili o deset procent. Na tomto výsledku 

se ze 70 procent podílely dodávky armatur včetně pohonů, zbylých 30 procent tvořily dodávky trubek, přírub, kolen, ohybů, 

těsnění, šroubů a podobně. 
 

Stěžejní pro nás byla v roce 2014 zakázka pro firmu Synthos Dwory. Jednalo se o dodávku 3 576 kusů armatur a 6,5 

kilometrů nerezového potrubního materiálu pro chemický závod v polské Osvětimi. Abychom se o zakázku vůbec mohli 

ucházet, museli jsme splnit řadu podmínek - prokázat kapacitní možnosti, doložit finanční status, pojištění, reference a další. 

Součástí dodávky byly kulové kohouty s plovoucí koulí, v provedení Trunnion, v nerezovém provedení z materiálu 

pro minusové teploty, kohouty měkkotěsnící a kovově těsnící od DN 20 do DN 300 dle ASME standardů. 

Celkem jsme vyexpedovali třicet kamionů. 
 

Další významnou zakázkou byla dodávka do rafinérie v irácké Basře, kam jsme na začátku roku vyexpedovali potrubní 

a spojovací materiál v rozsahu 655 tun - celkem vyjelo 48 kamionů. V říjnu a listopadu jsme dodali dalších 4 822 kusů  

armatur - zpětné ventily, šoupátka, filtry podle ASME normy od DN 20 do DN 500. 
 

Obří kulové kohouty a obří klapka

Důležitým momentem bylo získání zakázky ve veřejném výběrovém řízení na dodávku celkem 27 kusů kulových kohoutů 

pro firmu NET4GAS. Zakázka obsahovala vedle jiných armatur také dva kusy velkých kulových kohoutů o jmenovité světlosti 

DN 1400. Kontrakt zahrnuje kulové kohouty v rozsahu DN 50-1400, PN 80. Všechny tyto armatury jsme vyráběli v provedení 

celosvařovaném, přivařovacím, pro nadzemní montáž, s elektrickým ovládáním pomocí převodu a pohonu AUMA. 
 

Další raritou je obří odběrová klapka DN 1800, hlavní jistící armatura parních turbín, vážící dvanáct tun. Mezi další velké 

úspěchy můžeme zařadit podepsání rámcové smlouvy s Energetickým a průmyslovým holdingem, a to na dodávku 

teplárenských kulových kohoutů a taktéž na potrubní systémy - trubky, kolena, ohyby. K Energetickému a průmyslovému 

holdingu patří například společnosti - TERMONTA PRAHA, Elektrárna Opatovice nad Labem, Pražská teplárenská, United 

Energy, Plzeňská teplárenská, Severočeská teplárenská.

TUZEMSKÝ OBCHOD

Planned sales were exceeded

The year 2014 was our successful year in the domestic market: sales were exceeded by ten percent of target. Supplies 

of valves and their actuators accounted for 70 percent of this outcome; the remaining 30 percent consisted of deliveries 

of pipes, flanges, elbows, bends, gaskets, bolts and the like.

The Synthos Dwory contract was crucial for our company in 2014; it related to the supply of 3,576 valves and fittings,  

and 6.5 km of stainless steel piping for the chemical plant in Poland, at Auschwitz. In order to take part in the tender process, 

we had to meet a number of conditions: demonstrate manufacturing capacity, provide proof of financial status, insurance, 

references and more. Part of the supply were ball valves with floating ball, Trunnion mounted ball valves, stainless steel 

ball valves for sub-zero temperatures, soft seated and metal seated ball valves, from DN 20 to DN 300 in accordance with  

the ASME. In total, we shipped thirty camions.
 

Another important order was the supply to the refinery in Basra, Iraq, where at the beginning of year we shipped 655 metric 

tons of piping and connecting materials, 48 camions in total. We further supplied 4,822 valves in October and November, 

namely check valves, gate valves and filters, from DN 20 to DN 500, all in accordance with the ASME.

Giant ball valves and giant extraction check valve

Winning the order in a public tender for the supply in total of 27 ball valves for NET4GAS was an important event. 

The contract included the supply of ball valves in the range of DN 50 to DN 1400, PN 80 and two giant DN 1400 ball valves.

These were manufactured in fully welded design with weld end connections, for above-ground installations, furnished with 

electric operation using AUMA gearbox and actuator.
 

Another unique activity was the giant extraction check valve DN 1800, the main safety valve for steam 

turbines, weighing twelve tons. Among other major accomplishments we can include the signing of the framework 

agreement with Energy and Industrial Holding for the supply of ball valves for district heating and also for the supply 

of piping systems, namely pipes, elbows and bends. The Energy and Industrial Holding include, among others, the following 

companies: TERMONTA PRAHA, Elektrárna Opatovice nad Labem, Pražská teplárenská, United Energy, Plzeňská teplárenská 

and Severočeská teplárenská.

DOMESTIC TRADE
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Udržujeme stávající partnerství a nacházíme nová

V roce 2014 jsme v zahraničním obchodě navázali na aktivity předchozích let a opět se nám podařilo dosáhnout celé řady 

úspěchů. 
  

Zákazníci měli zájem o naše odběrové klapky

V oblasti „Západu“ jsme našli obchodní partnery v některých afrických zemích, zejména v Súdánu. Zajímavé zakázky se nám 

podařilo získat v Indonésii, a to pro tamního plynárenského giganta, kterému jsme dodali naše kulové kohouty. Rok 2014 

můžeme charakterizovat jako rok odběrových klapek. Zájem o naše odběrové klapky jsme zaznamenali ve všech zemích, 

kam je vyvážíme. Jednalo se o Čínu, Indii, Brazílii, Německo, Švýcarsko… Instalovaný výkon elektráren, kam jsme naše 

výrobky dodávali, byl přes 18000 MW. Pro norskou vodní elektrárnu jsme dodali další velké uzavírací klapky spolu 

s expanzními armaturami DN 2600. Tyto klapky jsme expedovali částečně v rozloženém stavu, protože tunel, který vedl 

k turbíně, byl menší než stavební rozměry klapky.
 

Stinná stránka - pád rublu

V oblasti Ruska a vybraných států bývalého SNS jsme dosáhli s objemem prodeje více než 400 mil. korun velmi dobrého 

ekonomického výsledku. Tradičními odvětvími, kde se nám nejvíce dařilo, bylo plynárenství, ropný a energetický průmysl.

Stinnou stránkou roku 2014 byla ale špatná platební morálka ovlivněná pádem kurzu rublu. Situace okolo kurzu rublu 

se v listopadu a prosinci podobala panice. Kurz rublu a ekonomické sankce uvalené na Rusko zásadním způsobem ovlivní 

výsledky roku 2015, ale i další období.
 

Posílili jsme své pozice v hutním a plynárenském průmyslu

V oblasti hutního průmyslu jsme si udrželi a zkvalitnili spolupráci s našimi významnými zákazníky, jako 

je Nižnětagilský metalurgický kombinát a Západosibiřský metalurgický kombinát v Rusku. Na Nižnětagilský metalurgický 

kombinát jsme dodali nový typ armatury, a sice uzavírací klapku pro studený vzduch C61.3 DN 1400. Nového partnera  

jsme v tomto odvětví získali na Ukrajině - pro hutní kombinát Azovstal jsme dodali šoupátka, ventily a uzavírací 

klapky v celkovém objemu 25 mil. korun. Vedle Ruska a Ukrajiny působíme také v pobaltských zemích, kde si udržujeme 

dobré obchodní vztahy jak s našimi stávajícími obchodními partnery, tak novými firmami.
 

Plynárenský a hutní průmysl byl pro nás stěžejní také na polském trhu. V roce 2014 se začalo s přípravou projektu, který 

bude zahrnovat okolo 300 km potrubí DN 1000, včetně kompresních stanic a propojení na Českou republiku i Slovensko. 

ARMATURY Group byla vybrána mezi firmy, které se mohou zúčastnit výběrového řízení na dodávky do tohoto projektu. 

Zahájení výstavby je plánováno v roce 2016 a dokončení v roce 2020. Naše dodávky směřují i do polských hutí, např.  

ArcelorMittal Katowice a Krakow, kam dodáváme průběžně horkovzdušná šoupátka, ekologická brýlová šoupátka, škrtící 

klapky SNORT a novým trendem jsou tlumiče hluku.   

ZAHRANIČNÍ OBCHOD

Maintaining existing partnerships while looking for new ones

In 2014, we continued our foreign trade activities of the previous years and once again we accomplished a number 

of achievements.
  

Customers were interested in our extraction check valves

In the “West” we have found business partners in several African countries, especially in Sudan. We acquired interesting 

contracts in Indonesia, namely for the local giant gas company to which we delivered our ball valves. The year 2014 can 

be characterised as the year of extraction-check valves. We observed interest in our extraction-check valves in all countries 

where they are exported. These were China, India, Brazil, Germany, Switzerland... The installed capacity of power plants, 

where we have supplied our products, is over 18,000 MW. We further delivered large butterfly valves along with DN 2600 

expansion valves to Norwegian hydroelectric plant. These valves were dispatched partially disassembled because the 

tunnel, which leads to the turbine, is smaller than valve’s installation dimensions.

Downside - the fall of the rouble

We achieved sales of more than 400 million CZK in Russian Federation and selected former CIS countries, a highly  

commendable commercial result. Traditional sectors where we are most successful were the gas, oil and power industries.  

The downside of 2014 was poor payment morale affected by the fall of the rouble exchange rate, in November  

and December it resembled a state of panic. Exchange rate of the rouble and the economic sanctions imposed on Russian  

Federation shall significantly affect results of 2015 and subsequent periods.

Strengthening of our position in metallurgical and gas industries

In the metallurgical industry, we continue to maintain and enhance cooperation with our major customers, such 

as Nižnětagilský Metallurgical Combine and West Siberian Metallurgical Combine in the Russian Federation. We have 

delivered a new type of valve to Nižnětagilský Metallurgical Combine, namely the C61.3 DN 1400 cold air butterfly valve. 

We have gained a new partner in this sector in Ukraine; we have supplied gate valves, globe valves and butterfly valves 

for a total sum of 25 million CZK to Azovstal Metallurgical Combine. Besides Russian Federation and Ukraine, we also trade 

in Baltic countries where we maintain a good business relationship with our existing business partners and also new  

companies.
 

In the Polish market, gas and metallurgic industries were also paramount for us. In 2014, preparation of the project began, 

which include approximately 300 km of DN 1000 piping, including compressor stations and connections to the Czech 

Republic and Slovak Republic. ARMATURY Group was selected among the companies that are able to participate in the 

tender process as prospective suppliers to this project. Construction is scheduled to commence in 2016 and completion 

is planned in 2020. Our deliveries are also heading to the Polish steel works, for example ArcelorMittal Katowice and Krakow, 

where we continuously supply hot-blast gate valves, environment friendly goggles valves, SNORT throttle valves and noise 

silencers which are a new trend.

FOREIGN TRADE
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Vyvíjíme armatury nadstandardních vlastností

Zlepšení těsnosti kulových kohoutů, nové typy uzavíracích klapek, nově vyvinutá řada šoupátek… Tak jako v předchozích 

letech, také v roce 2014 přicházeli pracovníci výzkumu a vývoje s celou řadou vylepšení a také s novými produkty. 
 

V oblasti dlouhodobého výzkumu a vývoje je naše úsilí nejvíce zaměřeno na kulové kohouty v provedení kov x kov. 

Vyvíjíme armatury, které budou dosahovat o dva řády lepšího stupně těsnosti, než požadují příslušné normy. Druhou oblastí, 

na kterou se dlouhodobě zaměřujeme, je vývoj celé řady armatur, které by splňovaly technicky i systémově požadavky 

předpisů norem ASME IX.

Nové kulové kohouty, klapky, šoupátka

V roce 2014 jsme do výroby zařadili kulové kohouty v provedení kov x kov se stupněm těsnosti podle API 6D. Na trhu 

se uplatnily kulové kohouty se speciálními kryty, které se nemusí při dlouhodobém provozu odstraňovat a přitom zabrání 

poškození výrobku i při hrubém zacházení. Do výroby jsme dále zařadili zpětné klapky s trojitou excentricitou až do DN 1600 

a uzavírací klapky kov - kov s trojitou excentricitou do DN 1000 s připojením mezipřírubovým, přírubovým a přivařovacím.

Odběrové klapky, které jsme vyvíjeli v roce 2013, fungují spolehlivě u našich zákazníků. Na základě dobrých referencí jsme 

vyhráli také tendr na výrobu zpětné odběrové klapky C09.6 DN 1800. Tato dimenze je u těchto klapek opravdu raritou. 

Nově vyvinutou řadu šoupátek s celosvařovaným tělesem typ S43.3 se nám podařilo nejen odzkoušet a certifikovat, 

ale také jsme tyto armatury již dodávali zákazníkům. Pokud jde o speciální armatury, můžeme se pochlubit například 

dodávkou škrtící klapky s odpouštěcím zařízením, tzv. SNORTU, DN 1400 s novým typem tlumiče odfukovaného vzduchu.

Dále jsme upravili dokumentaci šoupátek pro tlaky do PN 63 v litém provedení, a to tak,  aby se tato šoupátka mohla používat 

i v provozech zařazených do 3. bezpečnostního stupně.

VÝZKUM A VÝVOJ

We develop valves and fittings of above-standard class

We have improved the tightness of ball valves, designed new types of butterfly valves, developed new series of gate valves...

As in the previous years, our research and development efforts brought a number of improvements and new products 

in 2014 as well.

Long-term research and development effort is predominantly focused on metal-metal ball valves. We are developing 

valves and fittings that will achieve tightness of two order magnitude better than required by the relevant standards. 

The second area where we are focused in the long-term is the development of a wide range of valves and fittings that 

would meet the requirements of ASME IX technically and systemically.

New ball valves, check valves, gate valves

In 2014, we included in our manufacturing programme metal-metal ball valves with the degree of tightness 

in accordance with API 6D.  Ball valves with special closures that do not have to be removed during long-term operation whilst 

preventing product damage even when roughly handled were successfully welcomed by the market. Up to DN 1600 check 

valves with triple eccentricity and up to DN 1000 metal-metal shut-off valves with triple eccentricity with WAFER, flange 

and weld end connections were also included in our manufacturing programme. Extraction check valves, which 

we developed in 2013, operate reliably for our customers. Based on good references, we also won the tender for the  

manufacture of C09.6 DN 1800 extraction check valve; such valves are indeed rare.

The newly developed series of S43.3 gate valves with fully welded body we not only managed to test and certify but also 

supplied to our customers. Relating to special valves, we can be proud of, for example, the supplying throttle valves 

with bleed facility, DN 1400 so-called SNORT, with a new type of damper for blown-out air. Furthermore, we amended  

the documentation relating to cast gate valves for pressures up to PN 63 so that they may be used in operation classed as 

safety Level 3.

RESEARCH AND DEVELOPMENT



1514

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ANNUAL REPORT  2014

Plnili jsme náročné zakázky 

Na rok 2014 jsme si naplánovali plán tržeb za vlastní výrobu na základě prodejů úspěšných let 2013 a 2012  

nad 915 mil. korun. Vlivem ekonomické situace na trhu v Evropě a v Rusku se nám ale nepodařilo několik rozpracovaných 

projektů dovést k podpisu smlouvy a skutečné finanční objemy byly menší o 21 %. Naše výrobní kapacity jsme během roku 

plně vytížili, výrazně se ale snížil podíl externích kooperačních výkonů.
 

Struktura zakázek byla velmi rozmanitá. Převažovaly zakázky náročné na předvýrobní přípravu technické dokumentace,  

ale v menších dimenzích a v kusové výrobě. Tento trend sledujeme již od roku 2013. Největší podíl na objemu tržeb 

z vlastní výroby – 49 procent - měly kulové kohouty K92 a K91. Dalších patnáct procent tvořily hutní armatury typu C6 

a PW a dvanáct procent pak uzavírací klapky L32 a L35. Zpětné odběrové klapky k parním turbínám C09 v počtu 254 kusů 

přinesly přes deset procent tržeb a vysokotlaké armatury S43 a L10 sedm procent. Pro jaderné elektrárny jsme vyrobili  

106 kusů armatur. Za rok jsme vyexpedovali z brány dílen montáží armatury o celkové čisté hmotnosti 1 810 tun.
 

Investice do výrobních technologií a výrobních prostor

V roce 2014 jsme v rámci projektu IVA - Inovace výroby armatur - investovali do klíčových technologií 105 mil. korun. 

V obrobnách máme zabudována dvě nová multifunkční pětiosá soustružnicko-frézovací centra se stoly 1 200 mm a  

1 600 mm, dva produkční CNC vertikální soustruhy, první se stolem o průměru 1 200 mm a druhý až 2 000 mm, a nové 

portálové pětiosé centrum se stolem 4 000 mm x 2 500 mm.
 

Při budování výrobních prostor jsme ke třem novým halám montáží a zkušeben z roku 2013 s výměrou 5 250 m2  

přistavěli další objekty: halu pro centrální příjem materiálu (1 116 m2), expediční halu pro kompletaci zakázek (2 688 m2), halu 

pro provozování povrchových úprav tryskáním a nátěry (1 107 m2), halu pro uskladnění zabalené produkce určené k naložení 

na kamiony (1 350 m2). Zastřešené výrobní plochy areálu 1 v Dolním Benešově mají nyní 17 417 m2. Souběžně s budováním 

nových hal v areálu 1 jsme přistoupili k rozsáhlé revitalizaci objektů v areálu 2 v Dolním Benešově. Po jejím dokončení v roce 

2015 vzniknou další plochy pro výrobu, expedici a centrální skladování jak armatur, tak potrubí a příslušenství, o výměře  

12 000 m2. 
 

S cílem zvyšování efektivního využití výrobních kapacit jsme koncem roku 2014 spustili systém, který umožňuje u CNC 

strojů sledovat on-line práci na výrobním příkaze - přihlášení, seřizování, prostoje, běh stroje a odhlášení. Informace o práci 

na stroji pořizované čárovým kódem jsou tak předávány do IFS systému, což zajišťuje lepší vstupy pro plánování výroby. 

VÝROBA ARMATUR

We delivered on challenging orders

The sales plan for 2014, based on our production and sales success from 2013 and 2012, was over 915 million CZK. 

Due to the economic situation on markets in Europe and Russian Federation, we did not succeed in signing several contracts 

relating to unfinished projects and therefore our actual turnover was 21% lower. Our production capacities were fully 

utilised during the year, but we significantly reduced the portion of work contracted to external subcontractors.
 

Composition of orders was very diverse; most of the prevalent orders were demanding on pre-production preparation 

of technical documentation, but production was in smaller quantities and one-offs. We have been observing this trend 

since 2013. The largest share of sales of our production, 49 percent, comprised of K92 and K91 ball valves. Another 

fifteen percent was represented by C6 and PW metallurgical valves and twelve percent were L32 and L35 butterfly 

and throttling valves. 254 pieces of C09 extraction check valves for steam turbines brought in over ten percent of sales, 

and S43 and L10 high-pressure valves brought seven percent. We manufactured 106 valves for nuclear power plants.  

Total net weight of 1,810 metric tons of valves was shipped out of assembly workshops over the year.
 

Investment in production technology and facilities

In 2014, we had invested 105 million CZK in key technologies within the IVA project (Innovation in production of valves). 

In machining shops we installed two new five-axis multifunctional turning/milling centres with 1,200 mm and  

1,600 mm tables, two production vertical CNC lathe, one with 1,200 mm diameter table and the second with up to 2,000 mm  

diameter table, and a new five-axis gantry centre with 4,000 mm x 2,500 mm table.
 

During construction works relating to the production facilities we had added, to three new 5,250 m2 assembly and 

test halls constructed in 2013, the following facilities: 1,116 m2 central goods-in hall, 2,688 m2 dispatch hall designated  

for finishing orders, 1,107 m2 surface finish facility (blasting and painting), 1,350 m2 storage hall for packaged production 

items designated for loading on articulated vehicles. Enclosed production area of the Facility 1 in Dolní Benešov has now  

17,417 m2. In parallel with the construction of new buildings in the Facility 1 we have proceeded with extensive refurbishment 

of the Facility 2 in Dolní Benešov. After its completion in 2015, 12,000 m2 additional areas for manufacturing, dispatching 

and central storage for valves, piping and accessories shall be created.
 

With the aim to increase the effective utilisation of production capacity, at the end of 2014, we launched a system that 

enables on-line monitoring of CNC machines relating to the work on production orders, namely check-in, machine 

setting up, downtime and running, and check-out. Information relating to work on the machines which are acquired 

by barcode is transferred to the IFS system, which ensures better input for production planning.

PRODUCTION OF VALVES
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Pracujeme ve všech odvětvích průmyslu

Rok 2014 hodnotíme z hlediska poskytování servisních a opravárenských služeb opět jako úspěšný. Tak jako v předchozích 

letech jsme zabezpečovali servis a opravovali armatury zejména u našich stálých obchodních partnerů, a to z oblasti 

energetiky, hutnictví, petrochemie, plynárenství a vodárenství.
 

Z oblasti energetiky je pro nás důležitým partnerem společnost ČEZ. Celoročně jsme zabezpečovali údržbu v jaderné 

elektrárně Dukovany a také v dalších elektrárnách skupiny. Jednalo se převážně o opravy hydromotorů, hydroventilů 

i ostatních typů ovládání armatur. Údržbu armatur provádíme celoročně také v elektrárně Dlouhé Stráně. 

Dalším naším významným a dlouholetým partnerem je největší hutní podnik v České republice ArcelorMittal Ostrava. 

Zde jsme prováděli generální opravy armatur včetně ovládání a jiné běžné opravy. Celoročně využívá našich služeb také 

Dalkia ČR (nyní VEOLIA).
 

Zvládáme i složité podmínky

Výměnu regulačních ventilů, opravu přehradní armatury a opravy jiných armatur jsme prováděli ve firmě TAMERO 

Kralupy nad Vltavou. V oblasti plynárenství každoročně provádíme opravy kulových kohoutů pro společnost 

RWE Gas Storage a NET4GAS, a to v Dolních Dunajovicích, Třanovicích a Tvrdonicích. 
 

Pro společnost Povodí Ohře jsme zajišťovali opravu revizního uzávěru na vodním díle Horka a opravu šoupátkových uzávěrů 

na vodní nádrži Jesenice.
 

Toho, že našimi stálými zákazníky jsou společnosti, které mají v České republice dobré jméno, si vážíme. Získali jsme 

i nové zákazníky, kteří se k nám opětovně vracejí. Například ve firmě Mebikan jsme měnili kompenzátory chladících řádů. 

V roce 2014 jsme opětovně prokázali, že naši servisní pracovníci dovedou pracovat na složitých projektech i v náročných 

podmínkách, a to jak v České republice, tak i v zahraničí.

SERVIS A OPRAVY ARMATUR

We work in all industries

The year 2014, in terms of providing maintenance and repair services, has been considered once more as successful. 

As in previous years, we provided service and repair of valves for our loyal business partners in particular, namely in the field 

of energy, metallurgy, petrochemicals, gas and water.
 

In the energy sector, ČEZ Group is our main partner. We provided year-round maintenance at the Dukovany nuclear 

power plant and other power plants belonging to the group. Services rendered mainly related to the repair of hydraulic 

motors and valves and also to other types of valve operation. Year-round maintenance of valves has also been provided 

at the power plant Dlouhé Stráně.

Our other important and longstanding partner is ArcelorMittal Ostrava, the largest steel company in the Czech Republic, 

where we carried out overhaul of valves including their controls and other routine repairs. Dalkia ČR (now VEOLIA) also 

utilises our year-round services.

We handle even the most complex situations

We carried out replacement of control valves, repair of a dam-valve and repair of other valves at TAMERO, Kralupy  

nad Vltavou. Within the gas industry we carry out repair of ball valves every year for RWE Gas Storage and NET4GAS, in Dolní 

Dunajovice, Třanovice and Tvrdonice. 

For Povodí Ohře we carried out repair of a guard gate at the Horka water dam and repair of gate valves at the water reservoir 

in Jesenice.
 

We appreciate that our regular customers are companies that have outstanding reputation in the Czech Republic. 

We also gained new clients who have become return-customers. For example, for Mebikan we replaced cooling system 

compensators. In 2014, we again proved that our service personnel are able to work on complex projects in challenging 

conditions not only within the Czech Republic but also abroad.

SERVICE AND REPAIR OF VALVES
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Do Švédska jsme vyexpedovali sedmdesát tun materiálu

K nejvýznamnějším zakázkám v sortimentu potrubí a příslušenství patřila v roce 2014 dodávka sedmdesáti tun materiálu 

pro firmu Doosan Škoda Power, a to na projekt Växjö SANDVIK ve Švédsku. Zakázku se nám podařilo získat na konci roku 

2013, kdy jsme vyhráli jako dodavatelé hutního materiálu výběrové řízení.
 

Předmětem zakázky bylo přibližně sedmdesát tun materiálu, z toho dvacet tun nerezového a zbylých padesát tun 

černého a vysoce legovaného materiálu. Kompletní dodávka obsahovala rovněž povrchovou úpravu. Celý projekt jsme  

realizovali v prvním pololetí roku 2014.  Díky efektivně nastaveným procesům v nákupu, skladech a expedici proběhla celá 

akce ke spokojenosti zákazníka. I na základě této reference jsme pak od našeho zákazníka společnosti Doosan Škoda 

Power získali další zakázku, a to na projekt EC Nowa, který probíhal v polovině roku 2014, poslední dodatky jsme expedovali 

v září. 
 

Dalších 110 tun na Slovensko

Hutní materiál jsme dodávali také akciové společnosti Hutní montáže. Předmětem zakázky byla dodávka trubek, 

fitinků, přírub, spojovacího materiálu, ale také speciálních dílců, vyrobených podle zadané výkresové dokumentace, 

a to jak v „černém“, tak nerezovém materiálovém provedení. Místem montáže byl podnik Mondi SCP ve slovenském 

Ružomberoku, kde firma Hutní montáže prováděla výstavbu regeneračního kotle. Dodávky byly určeny pro montáž 

procesního potrubí a technologie zvané HD area. Celková váha dodaného materiálu skončila na tonáži přibližně 

110 tun - dodali jsme téměř dva tisíce položek. 
 

Koncem roku 2014 jsme získali několik zajímavých zakázek. Jedná se například o dodávky potrubí a přírub pro 

společnost UNIPETROL RPA s termínem dodání v březnu 2015. Naše dodávky potrubí a příslušenství budou v roce 2015  

směřovat také do maďarské papírenské firmy Hamburger Hungaria Power, která buduje energetickou jednotku o výkonu 

44 MW na spalování biomasy nebo do Bulharska pro firmu Glavbolgarstroy AD. 

POTRUBÍ A PřÍSLUŠENSTVÍ

Shipping of seventy tons of material to Sweden 

Among the most important contracts in 2014 relating to the assortment of pipes and accessories include the supply  

of seventy tons of material for Doosan Škoda Power, namely for the Växjö SANDVIK project in Sweden. We received  

the order at the end of 2013, when we won the tender for the supplier of metallurgical materials.
 

The contract encompassed approximately seventy tonnes of material, of which twenty tons comprised stainless steel  

and the remaining fifty tons, carbon steel and super alloy materials. Complete supply also included surface-finish treatment.  

The entire contract was carried out in the first half of 2014 and thanks to effectively-set processes in procurement,  

warehousing and dispatch, everything turned out as per customer satisfaction. Based on this reference, we subsequently 

won another contract for Doosan Škoda Power, EC Nowa project which took place in mid-2014 with final items dispatched 

in September.

A further 110 tons to Slovak Republic

Metallurgical materials were also supplied to Hutní montáže, joint-stock company. The contract included the supply 

of pipes, fittings, flanges, connecting materials, and also special parts manufactured according to the project 

documentation in carbon steel and also in stainless steel material versions. Assembly was carried out at the Mondi SCP 

Ružomberok premises in the Slovak Republic, where Hutní montáže installed recovery boiler. Contract related to the 

installation of process piping and equipment in the HD area. The total weight of supplied material was approximately 

110 tons; with almost two thousand items.
 

In late 2014, we acquired several interesting contracts. These included the supply of pipes and flanges for UNIPETROL 

RPA, to be delivered in March 2015. In 2015 our supply of pipes and accessories shall also be directed to the Hungarian 

paper company Hamburger Hungaria Power, which is constructing a biomass incineration power unit with an output 

of 44 MW and to Bulgaria, namely for Glavbolgarstroy AD.

PIPING AND ACCESSORIES
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S novou organizační strukturou jsme přijali nové strategické dokumenty

Do roku 2014 jsme vstupovali s novou organizační strukturou. Některé divize a funkce byly sloučeny, některé zanikly, došlo 

k přečíslování. Dosáhli jsme tím efektivnějšího rozdělení odpovědností a pravomocí a zlepšili systém komunikace. Na tento 

krok navazovalo aktualizování veškeré řízené dokumentace včetně šablon. 
 

Nově jsme zpracovali Politiku kvality. Majitelé a vedení firmy v ní definují svůj závazek vůči zákazníkům, subdodavatelům, 

dalším zainteresovaným stranám a zaměstnancům, hlásí se k zodpovědnosti za externí procesy, jejichž kvalita je pro nás 

důležitá. Dále jsme nově zpracovali Strategii rozvoje společnosti. V návaznosti na organizační změny jsme přepracovali 

příručku kvality. Vyňali jsme z ní požadavky na zabezpečování kvality podle normy API Spec Q1 a vydali je samostatně jako 

Manuál kvality API Spec Q1. Příručku systému řízení kvality jsme doplnili o novou Strategii rozvoje společnosti a o novou 

Politiku kvality. 
 

Všechny tyto dokumenty a navazující řízenou dokumentaci přezkoumal tým externích auditorů z TÜV NORD CERT během 

kontrolního auditu, který proběhl v říjnu. Auditoři prověřili zavedený integrovaný systém řízení IMS dle norem ČSN EN ISO 

9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Nebyly identifikovány žádné neshody a byla potvrzena platnost vydaných 

systémových certifikátů do listopadu 2016. 
 

Zákaznické audity, nové systémové i výrobkové certifikáty

V červenci roku 2014 proběhl dozorový audit společnosti TÜV SÜD Czech zaměřený na systém řízení kvality se zvláštním 

zhodnocením pro oblast materiálů podle směrnice evropského parlamentu PED 97/23/EC. Auditoři konstatovali shodu 

s požadavky směrnice i technických předpisů a potvrdili platnost certifikátu do 17. července 2017.
 

Jako každý rok se také v průběhu roku 2014 uskutečnilo několik zákaznických auditů s cílem posoudit a doporučit 

společnost ARMATURY Group a.s. do registru dodavatelů. K nejdůležitějším patřily audity společností SIEMENS Brno, Doosan 

Škoda Power, ČEZ, SLOVNAFT MONTÁžE A OPRAVY, Stroytransgaz Moskva, SIGMA DIZ nebo Slovenské elektrárne, skupina 

ENEL. Všechny audity proběhly s pozitivním výsledkem. 

Pokud jde o výrobkovou certifikaci průmyslových armatur, ta je prováděna podle direktivy PED 97/23/ES pro Evropu 

nebo nově podle Technických reglementů pro Euroasijskou unii. V roce 2014 jsme pro Evropskou unii nově certifikovali 

zpětné klapky a šoupátka. Notifikovaná organizace TÜV SÜD Czech nám vystavila výrobkové certifikáty s platností na deset 

let. Nově byly certifikovány armatury naší základní produkce (zpětné a uzavírací klapky, ventily a filtry) podle technických 

reglementů pro trh celní unie, který tvoří Rusko, Bělorusko a Kazachstán. Certifikační centrum NASTHOL Moskva 

vystavilo tyto certifikáty shody s platností na pět let.

KVALITA

We adopted new strategic documents

We introduced a new organisational structure at the start of 2014. Some divisions and functions were merged, some 

removed, and renumbering took place. We achieved more effective separation of responsibilities and powers, 

and improved the communication system. This step was followed by updating all controlled documents, including  

templates.

We updated the Quality Policy; within the said policy the company owners and management defined their 

commitment to customers, subcontractors, other stakeholders and employees, and set down the responsibility for external 

processes where the quality parameter is important to us. The strategy for the development of the company was also  

revised and updated. In relation to the organisational changes, we revised the Quality Manual. We selected the requirements  

for quality assurance in accordance with API Spec Q1 and issued it separately as the API Spec Q1 Quality Manual. The new 

strategy for the development of the company and Quality Policy were added to the Quality Management System Manual.
 

All aforementioned documents and associated control documentation were reviewed by the team of TÜV NORD CERT 

external auditors during the control audit, which took place in October. The auditors examined the Integrated 

Management System (IMS) set up in accordance with ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 and ČSN OHSAS 18001. 

No deviations were found and the validity of the current system certificates was confirmed until November 2016.
 

Customer audits, new system and product certificates

The supervisory audit focused on Quality Management System with special assessment of materials under  

the Directive of the European Parliament PED 97/23/EC was carried out by TÜV SÜD Czech in July 2014. The auditors found  

compliance with the directive requirements as well as the technical regulations and confirmed the validity of the certificate 

until 17 July 2017.

As every year, also during 2014, several customer audits to assess and recommend ARMATURY Group a.s. to the register 

of approved suppliers were held. The most important were the audits by SIEMENS Brno, Doosan Škoda Power, ČEZ, 

SLOVNAFT MONTÁžE A OPRAVY, Stroytransgaz Moscow, SIGMA DIZ and Slovenské elektrárne, ENEL group. All audits were 

carried out with positive results.

Product certification of industrial valves and fittings has been carried out under the PED 97/23/EC directive  

for Europe and recently in accordance with the special technical regulations for the Eurasian Union. Check and gate valves 

acquired new certification for the European Union in 2014; product certificates valid for ten years were issued by TÜV SÜD, 

the respected organisation. Our core products (check and butterfly valves, globe valves and strainers) recently acquired  

certification in accordance with the special technical regulations for the Customs Union market, which is made up  

of the Russian Federation, Belarus and Kazakhstan. The certification centre NASTHOL, Moscow, issued these certificates 

of compliance with validity for five years.

QUALITY
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Nový intranet, Facebook a vlastní televizní zprávy

Personální procesy byly v roce 2014 ovlivněny přijetím nové organizační struktury. Ta vstoupila v platnost prvního ledna. 

Divize logistiky byla začleněna do divize obchodní jako oddělení logistiky, z kvalifikační divize vzniklo oddělení v rámci 

personální divize, nově pak vznikla divize technická. 
 

Management společnosti podnikl kroky k tomu, aby se do dění ve firmě více zapojili nově nastoupivší mladí 

zaměstnanci. Dostali možnost podílet se na zlepšení komunikace ve firmě a výsledkem je několik novinek – vytvořili jsme 

facebookový profil společnosti, inovovali intranet a od podzimu 2014 jsou zaměstnanci informováni o dění ve firmě také 

prostřednictvím interních televizních zpráv a reportáží. Dalším počinem je pak rozjetí systému podpory zlepšování 

ve firmě s jasně definovanými pravidly podávání a posuzování zlepšovacích návrhů a jejich odměňováním.
 

Návštěva velvyslance

V roce 2014 poctil naši společnost svou návštěvou velvyslanec Jižní Koreje, J. E. Hayong Moon s doprovodem. Cílem 

návštěvy bylo seznámit se s významnou strojírenskou společností v regionu Hlučínska. Diskutovali jsme také nad 

možnostmi obchodní spolupráce.

Další významnou akcí bylo například jednání Mzdově-sociální unie hutních podniků Moravy a Slezska nad otázkami  

zaměstnanosti a odměňování.
 

Stejně jako v roce 2013 jsme se zapojili do projektu „Zdravý podnik“ ve spolupráci s Českou průmyslovou zdravotní 

pojišťovnou. Cílem projektu je podpora zdraví a zdraví prospěšných aktivit zaměstnanců.
 

Koncem roku jsme podali dvě žádosti o dotaci z fondů EU v rámci výzev „Stáže pro mladé do 30 let“ a  

„Vzdělávejte se pro růst v MSK II“. Obě žádosti v celkovém objemu více než 800 tisíc korun byly schváleny, rokem realizace 

je rok 2015.

PERSONALISTIKA

New intranet, Facebook and company TV news

HR processes were affected by the adoption of the new organisational structure in 2014; it entered into force on 01 January. 

The Logistics division was incorporated into Sales as the logistics department; the qualification division was merged with 

Human Resources as a department and the Technical division was set up a new.
 

The company management took steps to increase the involvement of recently recruited young staff in company activities.

They were given the opportunity to participate in improving communication within the company and as a result several 

innovations were introduced; we have created the company’s Facebook profile, brought the intranet up-to-date and from 

autumn 2014 the staff is notified of the developments within the company through internal television news and reports.

Another step was setting in motion the support system for suggestions to improve processes within the company with 

clearly defined rules for submission and assessment of improvement proposals and remuneration.

Ambassador’s visit

Our company was honoured by the visit of J E. Hayong Moon, the Ambassador of South Korea, and attendants in 2014. 

The aim of the visit was to get acquainted with a major engineering company in the Hlučín Region. We also discussed 

the opportunities for business cooperation.

Another significant event was, for example, the meeting of the Wage and Social Union of metallurgical plants in Moravia 

and Silesia on issues of employment and remuneration.

Just as in 2013, we joined the “Healthy company” project in cooperation with the Czech Industrial Health Insurance 

Company. The aim of the project is to support employees’ health and health-promoting activities.

At the end of the year, we submitted two applications for subsidies from EU funds within the appeals “Placements for young 

people under 30 years” and “Educate for growth in MSK II”. Both applications for more than CZK 800,000 were approved, 

with implementation in 2015.

HUMAN RESOURCES
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Označení AKTIVA  Číslo
řádku Běžné účetní období Minulé úč.

období

a b c Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 1 2 635 012 448 116 2 186 896 2 047 379

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek 3 976 658 333 448 643 210 463 691

B.       I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 46 010 42 844 3 166 4 553

B.       I.        1. Zřizovací výdaje 5 0 0 0 0

                    2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 0 0 0 0

                    3. Software 7 46 010 42 844 3 166 4 490

                    4. Ocenitelná práva 8 0 0 0 0

                    5. Goodwill 9 0 0 0 0

                    6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 0 0 0

                    7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 0 0 0 63

                    8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 0 0 0 0

B.       II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 875 634 290 604 585 030 419 946

B.       II.       1. Pozemky 14 11 396 0 11 396 8 716

                    2. Stavby 15 458 067 111 744 346 323 281 709

                    3. Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých 
věcí 16 315 334 178 242 137 092 74 647

                    4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17 0 0 0 0

                    5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 18 0 0 0 0

                    6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 92 0 92 92

                    7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 89 638 0 89 638 18 939

                    8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 1 107 618 489 35 843

                    9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 0 0 0 0

B.       III. Dlouhodobý finanční majetek 23 55 014 0 55 014 39 192

B.       III.      1. Podíly - ovládaná osoba 24 55 014 0 55 014 39 192

                    2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25 0 0 0 0

                    3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 0 0 0 0

                    4. Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba,
podstatný vliv 27 0 0 0 0

                    5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 0 0 0 0

                    6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 0 0 0 0

                    7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 30 0 0 0 0

Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč)

Designation ASSETS  Line
number Current accounting period Previous 

acc. period

a b c Gross Adjustment Net Net

TOTAL ASSETS 1 2 635 012 448 116 2 186 896 2 047 379

A. Receivables for capital subscription 2 0 0 0 0

B. Fixed assets 3 976 658 333 448 643 210 463 691

B.       I. Intangible fixed assets 4 46 010 42 844 3 166 4 553

B.       I.        1. Incorporation expenses 5 0 0 0 0

                    2. Research and development 6 0 0 0 0

                    3. Software 7 46 010 42 844 3 166 4 490

                    4. Valuable rights 8 0 0 0 0

                    5. Goodwill 9 0 0 0 0

                    6. Other intangible fixed assets 10 0 0 0 0

                    7. Intangible fixed assets in progress 11 0 0 0 63

                    8. Advance payments for intangible fixed assets 12 0 0 0 0

B.       II. Tangible fixed assets 13 875 634 290 604 585 030 419 946

B.       II.       1. Land 14 11 396 0 11 396 8 716

                    2. Buildings 15 458 067 111 744 346 323 281 709

                    3. Individual movables and sets of tangible movables 16 315 334 178 242 137 092 74 647

                    4. Planting complexes of perennial crops and stands 17 0 0 0 0

                    5. Bred animals and its groups 18 0 0 0 0

                    6. Other tangible fixed assets 19 92 0 92 92

                    7. Tangible fixed assets in progress 20 89 638 0 89 638 18 939

                    8. Advance payments for tangible fixed assets 21 1 107 618 489 35 843

                    9. Valuation difference of acquired assets 22 0 0 0 0

B.       III. Financial investments 23 55 014 0 55 014 39 192

B.       III.      1. Shares and ownership interests in controlled 
enterprises 24 55 014 0 55 014 39 192

                    2. Shares and ownership interests in accounting units 
under substantial influence 25 0 0 0 0

                    3. Other securities and ownership interests 26 0 0 0 0

                    4. Intergroup loans 27 0 0 0 0

                    5. Other financial investments 28 0 0 0 0

                    6. Financial investments acquired 29 0 0 0 0

                    7. Advance payments for financial investments 30 0 0 0 0

Balance sheet - assets as at 31st December 2014   (in CZK thousands)
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Označení AKTIVA  Číslo
řádku Běžné účetní období Minulé úč.

období

a b c Brutto Korekce Netto Netto

C. Oběžná aktiva 31 1 645 956 114 668 1 531 288 1 575 513

C.       I. Zásoby 32 766 154 9 778 756 376 648 995

C.       I.        1. Materiál 33 267 235 2 177 265 058 189 675

                    2. Nedokončená výroba a polotovary 34 173 415 2 592 170 823 186 057

                    3. Výrobky 35 51 972 436 51 536 69 189

                    4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 36 0 0 0 0

                    5. Zboží 37 210 110 4 573 205 537 188 751

                    6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 63 422 0 63 422 15 323

C.       II. Dlouhodobé pohledávky 39 2 323 0 2 323 2 233

C.       II.       1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 2 288 0 2 288 2 198

                    2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 41 0 0 0 0

                    3. Pohledávky - podstatný vliv 42 0 0 0 0

                    4. Pohledávky za společníky 43 0 0 0 0

                    5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 35 0 35 35

                    6. Dohadné účty aktivní 45 0 0 0 0

                    7. Jiné pohledávky 46 0 0 0 0

                    8. Odložená daňová pohledávka 47 0 0 0 0

C.       III. Krátkodobé pohledávky 48 876 122 104 890 771 232 923 703

C.       III.      1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 735 841 104 890 630 951 881 707

                    2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 50 61 172 0 61 172 25 178

                    3. Pohledávky - podstatný vliv 51 0 0 0 0

                    4. Pohledávky za společníky 52 0 0 0 0

                    5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 0 0 0 0

                    6. Stát - daňové pohledávky 54 37 467 0 37 467 14 776

                    7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 21 670 0 21 670 1 476

                    8. Dohadné účty aktivní 56 5 553 0 5 553 0

                    9. Jiné pohledávky 57 14 419 0 14 419 566

C.       IV. Krátkodobý finanční majetek 58 1 357 0 1 357 582

C.       IV.      1. Peníze 59 225 0 225 578

                    2. Účty v bankách 60 1 132 0 1 132 4

                    3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 0 0 0 0

                    4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 0 0 0 0

D.       I. Časové rozlišení 63 12 398 0 12 398 8 175

D.       I.        1. Náklady příštích období 64 11 758 0 11 758 7 146

                    2. Komplexní náklady příštích období 65 0 0 0 0

                    3. Příjmy příštích období 66 640 0 640 1 029

Designation ASSETS  Line
number Current accounting period Previous 

acc. period

a b c Gross Adjustment Net Net

C. Current assets 31 1 645 956 114 668 1 531 288 1 575 513

C.       I. Inventory 32 766 154 9 778 756 376 648 995

C.       I.        1. Materials 33 267 235 2 177 265 058 189 675

                    2. Work-in-progress and semi-finished products 34 173 415 2 592 170 823 186 057

                    3. Products 35 51 972 436 51 536 69 189

                    4. Young and other animals and its groups 36 0 0 0 0

                    5. Merchandise 37 210 110 4 573 205 537 188 751

                    6. Advance payments for inventory 38 63 422 0 63 422 15 323

C.       II. Long-term receivables 39 2 323 0 2 323 2 233

C.       II.       1. Assets from trading relations 40 2 288 0 2 288 2 198

                    2. Assets - controlling party 41 0 0 0 0

                    3. Assets - substantial influence 42 0 0 0 0

                    4. Assets for associates 43 0 0 0 0

                    5. Supplied long-term deposits 44 35 0 35 35

                    6. Estimated accrued receivables 45 0 0 0 0

                    7. Other receivables 46 0 0 0 0

                    8. Deferred tax receivables 47 0 0 0 0

C.       III. Short-term receivables 48 876 122 104 890 771 232 923 703

C.       III.      1. Assets from trading relations 49 735 841 104 890 630 951 881 707

                    2. Assets - controlling party 50 61 172 0 61 172 25 178

                    3. Assets - substantial influence 51 0 0 0 0

                    4. Assets for associates, cooperative members and partners 52 0 0 0 0

                    5. Social security and health insurance 53 0 0 0 0

                    6. State - tax receivables 54 37 467 0 37 467 14 776

                    7. Granted short-time deposits 55 21 670 0 21 670 1 476

                    8. Estimated accrued receivables 56 5 553 0 5 553 0

                    9. Other receivables 57 14 419 0 14 419 566

C.       IV. Short-term financial assets 58 1 357 0 1 357 582

C.       IV.      1. Cash 59 225 0 225 578

                    2. Bank accounts 60 1 132 0 1 132 4

                    3. Short-term securities and ownership interests 61 0 0 0 0

                    4. Short-term financial assets acquired 62 0 0 0 0

D.       I. Accruals 63 12 398 0 12 398 8 175

D.       I.        1. Deferred expenses 64 11 758 0 11 758 7 146

                    2. Complex deferred expenses 65 0 0 0 0

                    3. Accrued revenues 66 640 0 640 1 029
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Označení PASIVA Číslo
řádku

Stav v běžném 
účetním období

Stav v minulém 
účetním období

a b c 5 6

PASIVA CELKEM 67 2 186 896 2 047 379

A. Vlastní kapitál 68 1 056 629 1 014 836

A.       I. Základní kapitál 69 501 200 501 200

A.       I.        1. Základní kapitál 70 501 200 501 200

                    2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 71 0 0

                    3. Změny základního kapitálu 72 0 0

A.       II. Kapitálové fondy 73 36 657 30 463

A.       II.       1. Ážio 74 0 0

                    2. Ostatní kapitálové fondy 75 0 0

                    3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 36 657 30 463

                    4.
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 
obchodních korporací

77 0 0

                    5. Rozdíl z přeměn obchodních korporací 78 0 0

                    6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 79 0 0

A.       III. Fondy ze zisku 80 243 067 243 067

A.       III.      1. Rezervní fond 81 243 067 243 067

                    2. Statutární a ostatní fondy 82 0 0

A        IV. Výsledek hospodaření minulých let 83 240 106 202 231

A        IV.      1. Nerozdělený zisk minulých let 84 240 106 202 231

                    2. Neuhrazená ztráta minulých let 85 0 0

                    3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 86 0 0

A.       V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 87 35 599 37 875

A.       V.        1 Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku 88 0 0

B. Cizí zdroje 89 1 124 322 1 017 485

B.       I. Rezervy 90 0 0

B.       I.        1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 91 0 0

                    2. Rezerva na důchody a podobné závazky 92 0 0

                    3. Rezerva na daň z příjmů 93 0 0

                    4. Ostatní rezervy 94 0 0

B.       II. Dlouhodobé závazky 95 16 462 16 023

B.       II.       1. Závazky z obchodních vztahů 96 0 0

Designation LIABILITIES Line 
number

Current 
accounting period

Previous 
accounting period

a b c 5 6

TOTAL LIABILITIES 67 2 186 896 2 047 379

A. Equity 68 1 056 629 1 014 836

A.       I. Registered capital 69 501 200 501 200

A.       I.        1. Registered capital 70 501 200 501 200

                    2. Own stock and shares in business 71 0 0

                    3. Changes in registered capital 72 0 0

A.       II. Capital funds 73 36 657 30 463

A.       II.       1. Share premium 74 0 0

                    2. Other capital funds 75 0 0

                    3.
Difference in valuation from overpriced property 
and liabilities

76 36 657 30 463

                    4. Difference in valuation from overpriced changeovers 77 0 0

                    5. Difference from change of legal form 78 0 0

                    6.
Difference in valuation from bussiness corporation' 
changes

79 0 0

A.       III. Funds from profit 80 243 067 243 067

A.       III.      1. Reserve fund 81 243 067 243 067

                    2. Corporate and other funds 82 0 0

A        IV. Profit/loss of previous years 83 240 106 202 231

A        IV.      1. Retained earnings of previous years 84 240 106 202 231

                    2. Accumulated losses of previous years 85 0 0

                    3. Different profit/loss of previous years 86 0 0

A.       V. Profit/loss of current accounting period 87 35 599 37 875

A.       V.        1
Decisions on advances for the payment of profit 
sharing

88 0 0

B. Not-own capital 89 1 124 322 1 017 485

B.       I. Reserves 90 0 0

B.       I.        1. Reserves under special legislation 91 0 0

                    2. Reserve for pensions and similar liabilities 92 0 0

                    3. Income tax reserve 93 0 0

                    4. Other reserves 94 0 0

B.       II. Long-term liabilities 95 16 462 16 023

B.       II.       1. Accounts payable 96 0 0
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Označení PASIVA Číslo
řádku

Stav v běžném 
účetním období

Stav v minulém 
účetním období

a b c 5 6

                    2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 97 0 0

                    3. Závazky - podstatný vliv 98 0 0

                    4. Závazky ke společníkům 99 0 0

                    5. Dlouhodobé přijaté zálohy 100 0 0

                    6. Vydané dluhopisy 101 0 0

                    7. Dlouhodobé směnky k úhradě 102 0 0

                    8. Dohadné účty pasívní 103 0 0

                   9. Jiné závazky 104 0 0

                 10. Odložený daňový závazek 105 16 462 16 023

B.       III. Krátkodobé závazky 106 477 463 423 479

B.       III.      1. Závazky z obchodních vztahů 107 433 969 369 226

                    2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 108 769 570

                    3. Závazky - podstatný vliv 109 0 0

                    4. Závazky ke společníkům 110 0 0

                    5. Závazky k zaměstnancům 111 12 405 11 942

                    6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění

112 7 044 6 764

                    7. Stát - daňové závazky a dotace 113 2 625 1 653

                    8. Krátkodobé přijaté zálohy 114 17 832 24 405

                   9. Vydané dluhopisy 115 0 0

                 10. Dohadné účty pasivní 116 2 819 8 919

                 11. Jiné závazky 117 0 0

B.       IV Bankovní úvěry a výpomoci 118 630 397 577 983

B.       IV.      1. Bankovní úvěry dlouhodobé 119 143 314 28 660

                    2. Krátkodobé bankovní úvěry 120 485 869 548 109

                    3. Krátkodobé finanční výpomoci 121 1 214 1 214

C.       I. Časové rozlišení 122 5 945 15 058

C.       I.        1. Výdaje příštích období 123 5 899 14 524

                    2. Výnosy příštích období 124 46 534

Designation LIABILITIES Line 
number

Current 
accounting period

Previous 
accounting period

a b c 5 6

                    2. Liabilities - controlling party 97 0 0

                    3. Liabilities - substantial influence 98 0 0

                    4. Liabilities to associates 99 0 0

                    5. Long-term advance payments received 100 0 0

                    6. Bonds payable 101 0 0

                    7. Long-term notes payable 102 0 0

                    8. Conjectural debt account 103 0 0

                   9. Other payables 104 0 0

                 10. Due deferred tax 105 16 462 16 023

B.       III. Short-term liabilities 106 477 463 423 479

B.       III.      1. Accounts payable 107 433 969 369 226

                    2. Liabilities - controlling party 108 769 570

                    3. Liabilities - substantial influence 109 0 0

                    4. Liabilities to associates 110 0 0

                    5. Payables to employees 111 12 405 11 942

                    6. Payables to social security and health insurance 112 7 044 6 764

                    7. State - due taxes and subsidies 113 2 625 1 653

                    8. Short-term advance payments received 114 17 832 24 405

                   9. Bonds payable 115 0 0

                 10. Estimated accrued payables 116 2 819 8 919

                 11. Other payables 117 0 0

B.       IV Bank loans and assistances 118 630 397 577 983

B.       IV.      1. Long-term bank loans 119 143 314 28 660

                    2. Short-term bank credits 120 485 869 548 109

                    3. Short-term financial assistances 121 1 214 1 214

C.       I. Accruals 122 5 945 15 058

C.       I.        1. Accrued expenses 123 5 899 14 524

                    2. Deferred revenues 124 46 534
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Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč)

Označení Text Číslo
řádku Skutečnost v běžném účetním období

a b c Sledovaném Minulém

          I. Tržby za prodej zboží 1 856 114 853 104

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 700 884 661 377

          + Obchodní marže 3 155 230 191 727

          II. Výkony 4 1 247 942 1 305 316

          II.       1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 806 183 966 639

                    2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 -32 197 -60 729

                    3. Aktivace 7 473 956 399 406

B. Výkonová spotřeba 8 1 075 172 1 175 096

B.                 1. Spotřeba materiálu a energie 9 816 921 938 611

B.                 2. Služby 10 258 251 236 485

          + Přidaná hodnota 11 328 000 321 947

C. Osobní náklady 12 254 862 251 415

C.                1. Mzdové náklady 13 185 000 182 525

C.                2. Odměny členům orgánů obchodní korporace 14 0 0

C.                3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 62 835 61 959

C.                4. Sociální náklady 16 7 027 6 931

D. Daně a poplatky 17 1 461 2 093

E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku

18 47 628 28 707

          III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 222 124 256 340

          III.      1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 2 544 16 268

                    2. Tržby z prodeje materiálu 21 219 580 240 072

F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
a materiálu 

22 187 375 234 187

F.                 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 26468

                    2. Prodaný materiál 24 187 375 207 719

G.
Změna stavu rezerv, opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období

25 6 021 -11 578

          IV. Ostatní provozní výnosy 26 99 399 17 464

H. Ostatní provozní náklady 27 96 668 2 6771

          V. Převod provozních výnosů 28 0 0

I. Převod provozních nákladů 29 0 0

          * Provozní výsledek hospodaření 30 55 508 64 156

Profit and loss account as at 31st December 2014   (in CZK thousands)

Designation Text Line 
number Accounting period

a b c Current Previous

          I. Turnover 1 856 114 853 104

A. Cost of sales 2 700 884 661 377

          + Gross profit/loss (sale margin) 3 155 230 191 727

          II. Production 4 1 247 942 1 305 316

          II.       1. Revenues from own products and services 5 806 183 966 639

                    2. Variation in inventory by self activity 6 -32 197 -60 729

                    3. Capitalisation 7 473 956 399 406

B. Production consumption 8 1 075 172 1175 096

B.                 1. Consumption of materials and energy 9 816 921 938 611

B.                 2. Services 10 258 251 236 485

           + Value added 11 328 000 321 947

C. Personal expenses 12 254 862 251 415

C.                1. Wages and salaries 13 185 000 182 525

C.                2. Remuneration of board members 14 0 0

C.                3. Social security expenses and health insurance 15 62 835 61 959

C.                4. Other social expenses 16 7 027 6 931

D. Taxes and fees 17 1 461 2 093

E.
Depreciation of long-term tangible and intangible 
property

18 47 628 28 707

          III. Revenues from sales of fixed assets and materials 19 222 124 256 340

          III.      1. Revenues from sales of fixed assets 20 2 544 16 268

                    2. Revenues from sales of materials 21 219 580 240 072

F. Net book value of fixed assets and materials sold 22 187 375 234 187

F.                 1. Net book value of fixed assets sold 23 0 26 468

                    2. Materials sold 24 187 375 207 719

G.
Variation in reserves and rectifying items in operation 
field and complex expenses for subsequent periods

25 6 021 -11 578

          IV. Other operating revenues 26 99 399 17 464

H. Other operating expenses 27 96 668 26 771

          V. Transfer of operating revenues 28 0 0

I. Transfer of operating expenses 29 0 0

          * Operating profit/loss 30 55 508 64 156
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Označení Text Číslo
řádku Skutečnost v běžném účetním období

a b c Sledovaném Minulém

          VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0

          VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 1 224 1 495

          VII.     1.
Výnosy z podílů v ovládaných osob a v účetních  
jednotkách pod podstatným vlivem

34 1 224 1 495

                    2.
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů  
a podílů

35 0 0

                    3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0

          VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0

          IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0

M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti

41 0 0

          X. Výnosové úroky 42 138 87

N. Nákladové úroky 43 9 058 5 889

          XI. Ostatní finanční výnosy 44 80 619 69 677

O. Ostatní finanční náklady 45 90 955 87 304

          XII. Převod finančních  výnosů 46 0 0

P. Převod finančních nákladů 47 0 0

          * Finanční výsledek hospodaření 48 -18 032 -21 934

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 1 877 4 347

Q.                1.  - splatná 50 1 438 1 298

                    2.  - odložená 51 439 3 049

          ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 35 599 37 875

          XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0

R. Mimořádné náklady 54 0 0

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0

S.                 1.  - splatná 56 0 0

                    2.  - odložená 57 0 0

          * Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 0

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 59 0 0

          *** Výsledek hospodáření za účetní období 60 35 599 37 875

          **** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 37 476 42 222

Designation Text Line 
number Accounting period

a b c Current Previous

          VI.
Revenues from sales of securities and ownership 
interests

31 0 0

J. Securities and ownership interests sold 32 0 0

          VII. Revenues from financial investments 33 1 224 1 495

          VII.     1.
Revenues from shares in controlled and directed parties 
and in accounting units under substantial effect

34 1 224 1 495

                    2. Revenues form other long-term securities and shares 35 0 0

                    3. Revenues from other financial investments 36 0 0

          VIII. Revenues from short-term financial property 37 0 0

K. Financial assets expenses 38 0 0

          IX. Revenues from overpriced securities and derivatives 39 0 0

L. Expenses from overpriced securities and deravatives 40 0 0

M. Variation in reserves and rectifying items in finance field 41 0 0

          X. Interest revenues 42 138 87

N. Interest expenses 43 9 058 5 889

          XI. Other financial revenues 44 80 619 69 677

O. Other financial expenses 45 90 955 87 304

          XII. Transfer of financial revenues 46 0 0

P. Transfer of financial expenses 47 0 0

          * Profit/loss from financial operations 48 -18 032 -21 934

Q. Income tax on ordinary activity 49 1 877 4 347

Q.                1. - due 50 1 438 1 298

                    2. - deferred 51 439 3 049

          ** Profit/loss from ordinary activity 52 35 599 37 875

          XIII. Extraordinary revenues 53 0 0

R. Extraordinary expenses 54 0 0

S. Income tax on extraordinary activity 55 0 0

S.                 1. - due 56 0 0

                    2. - deferred 57 0 0

          * Extraordinary profit/loss 58 0 0

T. Transfer of share in income from operation to associates 59 0 0

          *** Profit/loss for the accounting period 60 35 599 37 875

          **** Pretax trading income 61 37 476 42 222
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Příloha k roční účetní závěrce společnosti  ARMATURY Group a.s. za rok 2014 (v tis. Kč)

Článek č. I

Základní údaje o účetní jednotce

1. IČO: 25572881

Název společnosti: ARMATURY Group a.s.

Sídlo společnosti: Bolatická 2045/39,  747 21 Kravaře

Právní forma:  akciová společnost

Předmět podnikání: truhlářství, podlahářství, zámečnictví, nástrojářství, obráběčství, výroba, instalace, opravy elektrických strojů 

a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny,  

montáž, opravy a zkoušky elektrických zařízení, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  

1 až 3 živnostenského zákona

Datum vzniku: 23. 8. 1999

Akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou sepsanou dne 27. 7. 1999.

Zakladatelé: Eko Prima, spol. s r.o. se sídlem v Brně, Libušino údolí 118, IČO 25507231, podíl na základním kapitálu 33, 3 %.

MSA Servis, s.r.o. se sídlem v Dolním Benešově, Hlučínská 41, IČO 62301900, podíl na základním kapitálu 33, 3 %.

Armatury Servis Kravaře a.s. se sídlem v Krnově, Revoluční 84a, IČO 25817060, podíl na základním kapitálu 33, 3 %.
 

Společnost vznikla se základním kapitálem ve výši 1,2 miliónu korun, které bylo rozděleno na 12 ks kmenových akcií znějících na majitele 

v listinné podobě. Dne 20. 12. 1999 rozhodla mimořádná valná hromada o zvýšení základního kapitálu o částku 500 miliónů korun upisováním 

500 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1 milión korun. Všechny akcie jsou kmenové a v listinné podobě. 

Zvýšení základního kapitálu proběhlo 7. 1. 2000 nepeněžitými vklady.
 

Statutární orgán - představenstvo   Dozorčí rada

předseda Holeček Petr     předseda  Bc. Šváček Petr

místopředseda Černý Karel    člen   Dombková Monika

člen  Švančar Leo    člen   Kostřicová Lýdie

člen  Adámek Ladislav

člen  Vavřínek Josef

člen  Ing. Švančar Jindřich

člen  Vaněk Jiří
 

V roce 2014 nedošlo ke změně organizační struktury.

Supplement to Final Accounts  as of 31st December 2014 (in thousands CZK)

Article I

General data included in the Supplement

1. Registration numer: 25572881

Company name:  ARMATURY Group a.s. 

Headquarters:  Bolatická 2045/39,  747 21 Kravaře

Legal form:   joint stock company 

Scope of business: joinery, flooring, locksmithing, toolmaking, metal-working industry, production, installation and repairs of electrical  

machines and equipment, electronic and telecommunication equipment, assembly, repairs, inspection and testing of gas devices  

and filling gas tanks, assembly, repairs and testing of electrical devices, accounting service, tax records, manufacturing, trade and services  

specified in Annexes 1 to 3 of the Trade Act.

Founded: 23. 8. 1999

The joint stock company was founded by Memorandum of Foundation dated 27 July 1999.

Founders: Eko.Prima, spol. s r.o. with registered office in Brno, Libušino údolí 118, registration number 25507231, equity share of 33,3 %.

MSA SERVIS, s.r.o. with registered office in Dolní Benešov, Hlučínská 41, registration number 62301900, equity share of 33,3 %.

Armatury Servis Kravaře a.s. with registered office in Krnov, Revoluční 84a, registration number 25817060, equity share of 33,3 %.
 

The Company was founded with share capital of 1,200,000 CZK which was divided into 12 pieces of bearer equity shares as stock certificates. 

On 20 December 1999, an extraordinary general meeting decided to increase authorised capital by 500,000,000 CZK by subscription of 500 

bearer shares with nominal value of 1,000,000 CZK each. All shares are equity stock certificates. The capital increase was realised on 7 January 

2000 by non-monetary investments.

Statutory body - Board of directors   Supervisory Board

President Holeček Petr     Chairman  Bc. Šváček Petr

Vice-president Černý Karel    Member   Dombková Monika

Director  Švančar Leo    Member   Kostřicová Lýdie

Director  Adámek Ladislav

Director  Vavřínek Josef

Director  Ing. Švančar Jindřich

Director  Vaněk Jiří
 

The organizational structure of the company was not changed in 2014.
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2. Akciová společnost má podíly na základním kapitálu u těchto společností:

a) ARMATÚRY GROUP, s.r.o. se sídlem v žilině, Jánošíkova 264    – podíl 100 %

b) ARMATURY Group Poland Sp. z o.o. se sídlem Raciborz, Reymonta 14   – podíl 100 %

c) AG PUMPY s.r.o. se sídlem Kravaře, Bolatická 2045/39 , Kravaře    – podíl 51 %

d) PRůMYSLOVÝ AREÁL MARTINOV, s.r.o, Bolatická 2045/39, Kravaře   – podíl 100 %

e) MARTINOV Group a.s., Martinovská 3168/48, Ostrava, Martinov    – podíl 100 %

f ) ARMATURY Group Co., Ltd, Zhangjiagang, Čína     – podíl 100 %

3. Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a osobní náklady:

4. Půjčky, úvěry, záruky a ostatní plnění společníkům, akcionářům, členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů nebyly v roce 

2014 poskytnuty.

Ukazatel Zaměstnanců celkem Z toho řídící

1. Průměrný počet zaměstnanců 497 28

2. Mzdové náklady (521, 522) 185 000 20 271

3. Odměny členům orgánů (523) 0 0

4. Nákl. na soc. zabezpečení (524, 525, 526) 62 835 6 892

5. Sociální náklady (527) 7 027 856

6. Ostatní nákl. celkem (součet 2 až 5) 254 862 28 019

Článek č. II

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

Účetní jednotka se řídí zákonem 563/91 Sb. o účetnictví, vyhláškou MF č.500/2002 Sb. a Českými účetními standardy 001 – 023.

1. Způsoby ocenění

1.1.  Ocenění zásob se řídí vnitropodnikovou směrnicí „Zásoby a jejich evidence, oceňování zásob“. Zásoby materiálu na účtech 112AE jsou 

oceňovány pořizovací cenou, která se v analytické evidenci dělí na cenu pořízení, odchylku od skutečné ceny a náklady související s pořízením. 

Do nákladů souvisejících s pořízením jednotka zahrnuje především clo, dopravné, provize, pojistné. Materiál na skladě je evidován v průměrných 

cenách pořízení. Náklady související s pořízením a odchylky od ceny jsou rozpouštěny do spotřeby v závislosti na obratu zásob. Stejně jsou 

oceňovány i zásoby zboží.

1.2. Oceňování zásob vlastní výroby je prováděno ve skutečných přímých nákladech včetně výrobní režie, která se počítá procentem 

z jednicových mezd (opakovaná hromadná výroba). Příjem z výroby na sklad u polotovarů, výrobků a upraveného zboží je oceňován v pevných 

cenách. Rozdíl mezi těmito cenami je evidován na samostatných analytických účtech a rovněž rozpouštěn do spotřeby v závislosti na obratu 

zásob. Výše odchylek je závislá na sériovosti a správném odhadu výrobních nákladů, technologickém vývoji, který má za cíl snižovat výrobní 

náklady a také na ceně nakoupených vstupních materiálů. V roce 2012 došlo k výraznému navýšení odchylek k pevné ceně výrobků způsobené 

zadáváním kalkulované ceny do zakázky v minimální hodnotě a došlo tedy k navýšení oceňovacího rozdílu. Zásoby vyrobené ve vlastní režii 

jsou aktivovány souvztažně k účtu 621AE v přímých nákladech včetně výrobní režie.

3. Average number of employees in fiscal period and personnel expenses

4. Loans of members of statutory bodies were not provided in 2014.

Index   Employees total   Of which managers 

1. Average number of employees 497 28

2. Wages and salaries (521, 522) 185 000 20 271

3. Remuneration of board members (523) 0 0

4. Social security expenses (524, 525, 526) 62 835 6 892

5. Social expenses (527) 7 027 856

6. Other expenses, total (sum of 2 through 5) 254 862 28 019

2. The joint stock company has following shares in basic capital of these companies:

a) ARMATÚRY GROUP, s.r.o. with registered office at žilina, Jánošíkova 264     - 100 % share

b) ARMATURY Group Poland Sp. z o.o. with registered office at Raciborz, Reymonta 14   - 100 % share

c) AG PUMPY s.r.o. with registered office at Kravaře, Bolatická 2045/39     - 51 % share

d) PRůMYSLOVÝ AREÁL MARTINOV, s.r.o., with registered office at Kravaře, Bolatická 2045/39   - 100 % share

e) MARTINOV Group a.s., with registered office at Ostrava-Martinov, Martinovská 3168/48,   - 100 % share

f ) ARMATURY Group Co., Ltd, Zhangjiagang, China       - 100 %  share

Article II

Information about accounting methods and general accounting principles

The accounting entity complies with Accounting Act No. 563/91 Coll., Decree of Ministry of Finance No. 500/2002 Coll. and Czech Accounting 

Standards 001 - 023.

1. Methods of valuation 

1.1. Stock valuation is governed by an in-house directive “Stock and Its Files, Stock Evaluation”. Material inventory in 112 accounts are evaluated 

by acquisition price which is divided in the analytical accounts into purchase price, variance from actual price, and acquisition-related costs. 

The acquisition-related costs cover especially customs duties, transportation costs, commissions, insurance premium. Current inventory is filed 

in average purchase prices. Acquisition-related costs and variances from actual price are dissolved in consumption in dependence on stock 

turnover. Inventory of goods is evaluated in the same way. 

1.2. Assessing of stock of own products is made in real direct costs including manufacturing overhead which is calculated by percentage 

of direct wages (repeated mass production). Receipts from production for stock in case of semifinished products, products and modified goods 

are assessed in fixed prices. The difference between those prices is registered in separate analytical accounts and also dissolved in consumption 

in dependence on stock turnover. The amount of divergency is dependent on the sequency and a correct estimate of the cost of production, 

technological developments, which aim is to reduce production costs and also depends on the price of purchased raw materials. In 2012 there 

was a significant increase in divergency regarding fixed price products caused by entering of calculated price into contract at the minimum 

value and therefore there was an increase in the valuation diference. Inventory produced in self-overhead are activated correlatively towards 

621AE account in direct cost including manufacturing overhead. 
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1.3.  Investiční výstavba je z malé části prováděna vlastní činností (drobné úpravy) a aktivována souvztažně k účtu 624100 a oceněna přímými 

náklady včetně výrobní režie. Hlavní část investiční výstavby je prováděna dodavatelským způsobem. Pokud podnik financuje investiční 

výstavbu z investičního úvěru, kapitalizuje úroky.

1.4. Obchodní podíly společnost ocenila ekvivalencí, v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 zákona o účetnictví.

2. Obecné informace

Společnost nevlastní žádná zvířata a nemá ani příchovky.

Reprodukční pořizovací ceny nebyly v průběhu účetního období použity.

3. Účtování zásob

Účtování zásob je prováděno podle způsobu „A“, přičemž ostatní náklady na pořízení – dopravné, clo, pojištění, zprostředkování – jsou vedeny 

na samostatných analytikách účtů 112 a 132 postupně dle směrnice rozpouštěny do nákladů.

 V roce 2006 společnost zavedla nový informační systém (IFS), který neumožňoval naskladnění zásob vytvořených vlastní činností v průměrných 

cenách. Následkem toho společnost změnila způsob oceňování zásob vlastní výroby a to pevnou cenou. Současně se začalo účtovat 

o polotovarech.

 V závislosti na zavedení nového informačního systému (IFS) došlo k rozdělení ceny pořízení u nakupovaných zásob na cenu pořízení, náklady 

související s pořízením a odchylky od skutečné ceny. 

4. Opravné položky 

Druh opravné položky Zůstatek k 31.12. 2013 Tvorba opravné položky Čerpání opravné položky Zůstatek k 31.12. 2014

K zásobám celkem: 9 730 9 778 9 730 9 778

- materiál 2 320 2 177 2 320 2 177

- polotovary 2 770 2 592 2 770 2 592

- výrobky 723 436 723 436

- zboží 3 917 4 573 3 917 4 573

K pohledávkám celkem: 98 883 8 663 2 656 104 890

- v insolvenci 89 362 4 378 55 93 685

- dle § 8c 26 31 11 46

- k nepromlčeným 127 0 63 64

- účetní opravné položky 9 368 4 254 2 527 11 095

Opravná položka  
k zálohám (314)

34 0 34 0

Opravná položka 
k  zálohám na pořízení DM

618 0 0 618

Opravné položky k pohledávkám byly tvořeny k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnávacím řízení, k soudně vymáhaným 
pohledávkám a k nepromlčeným pohledávkám v nominální hodnotě do 30 tis. Kč a to ve výši stanovené zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách 
pro zjištění základů daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Kromě opravných položek daných tímto zákonem, vytváří společnost  
účetní opravné položky. Zdroje pro sestavení výše opravných položek byly čerpány z inventury pohledávek k 31. 12. 2014 s ohledem na zásadu 
opatrnosti.

1.3. Capital construction is partly (minor part) realised by self activity (small alterations) and activated correlatively to 624100 account  

and evaluated by direct costs including manufacturing overhead. Main part of capital construction is realised by suppliers. If the company 

funds capital investment from investment credit then capitalises interests.

1.4. Commercial shares were assessed by an equivalence in compliance with provisions of section 27(7) of the Accounting Act.

2. General information

Company does not own any animals neither rearing.

Replacement costs were not used in the fiscal period. 

3. Inventory accounting

Inventory accounting is made by “A” method while other acquisition-related costs - transportation, duties, insurance premium, commissions - 

are filed in particular analytical accounts of 112 and 132 accounts and gradually dissolved in expenses. 

In 2006, the company installed a new information system (IFS) which did not allow for stocking of inventory made by own activities in average 

prices. After that, the company changed the method of inventory assessment for own production to a fixed price method. At the same time, 

accounting of semifinished products started.

Depending on the installation of the new information system (IFS), the acquisition price of purchased stock was divided into purchase price, 

variance from actual price, and acquisition-related costs.

4. Adjustments 

Type of adjustment Balance 
as of 31.12. 2013

Creation of adjustment Drawing on adjustment Balance 
as of 31.12. 2014

Concerning total 
inventories:

9 730 9 778 9 730 9 778

- material 2 320 2 177 2 320 2 177

- semi-finished goods 2 770 2 592 2 770 2 592

- products 723 436 723 436

- merchandise 3 917 4 573 3 917 4 573

To receivables, total: 98 883 8 663 2 656 104 890

- in bankruptcy 
proceedings

89 362 4 378 55 93 685

- according to § 8c 26 31 11 46

- to imprescriptive 
receivables

127 0 63 64

- accounting adjustments 9 368 4 254 2 527 11 095

Adjustments to advance 
(314)

34 0 34 0

Rectifying item 
to payments

618 0 0 618

Adjustments to receivables were created to receivables from debtors in bankruptcy and settlement proceedings,  
to court-recovered receivables, and to imprescriptive receivables in a nominal value not exceeding 30,000 CZK in an amount as determined 
by Act No. 593/1992 Coll. on reserves for determination of tax bases as subsequently amended. In addition to adjustments required by this 
act, the company creates accounting adjustments. Resources for compilation of the above adjustments were taken from check of receivables  
as of 31 December 2014 taking account of the cautiousness principles.
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5. Odpisové plány

Odpisové plány dlouhodobého majetku jsou sestavovány podle vnitropodnikového předpisu. Ve sledovaném účetním období byl 

všechen dlouhodobý majetek odepisován účetně rovnoměrně dle měsíců na počet let dle jednotlivých skupin zákona o dani z příjmu, nebo 

dle předpokládané životnosti majetku, kterou stanoví příslušný technik, což dle názoru společnosti věrně zobrazuje opotřebení majetku. 

Daňové odpisy byly stanoveny v souladu se zákonem o daních z příjmů. U vloženého majetku bylo daňově pokračováno v odpisech původního 

vlastníka. Časový odpis je používán dle vnitropodnikového předpisu u forem, šablon, software a přípravků. Vložený drobný dlouhodobý 

majetek je odepisován 50 % při vkladu a 50 % při vyřazení. Nově pořízený drobný dlouhodobý majetek je odpisován měsíčním časovým 

odpisem na 2 roky, pokud se nejedná o nové vybavení provozu, které by narušilo významně časovou či věcnou souvislost nákladů a výnosů.

6. Kurzy a kurzové přepočty

Při přepočtu cizích měn na českou byl používán kurz ČNB, a to měsíční pevný kurz z posledního pracovního dne předcházejícího měsíce.  

Článek č. III

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

1. Významné změny majetku:

Nehmotný dlouhodobý majetek

Stav k 1.1. 2014 Pořízení 2014 Vyřazení 2014 Stav k 31.12. 2014 Oprávky

Software 43 438 6 472 5 355 44 555 41 584

Drobný NM 1 360 148 53 1 455 1 260

Celkem 44 798 6 620 5 408 46 010 42 844

Nedokončený DNM 63 0

Hmotný dlouhodobý majetek

Stav k 1.1. 2014 Pořízení 2014 Vyřazení 2014 Stav k 31.12. 2014 Oprávky

Pozemky 8 716 2 680 0 11 396 0

Budovy a stavby 380 351 100 878 23 162 458 067 111 744

Stroje a zařízení 163 303 157 017 73 935 246 385 124 352

Dopravní prostředky 47 682 2 374 5 843 44 213 33 373

Drobný majetek 25 427 4 168 4 859 24 736 20 517

Ostatní majetek 92 0 0 92 0

Celkem 625 571 267 117 107 799 784 889 289 986

Nedokončené 
investice

18 939 533 187 462 488 89 638

Zál. na poř. majetku 36 461 52 364 87 718 1 107 618

Celkem 680 971 852 668 658 005 875 634 290 604
 

5. Depreciation plans

Depreciation plans for long-term assets are made in accordance with an in-house directive. In the fiscal period in view, all long-term assets 

were uniformly depreciated subject to particular groups specified by the Income Tax Act, which in the opinion of the company exactly pictures  

the wear of assets. Tax depreciations were set subject to the Income Tax Act. As to paid-in assets, the tax depreciations continued in accord-

ance with the practice of original owner. Time amortisation is used according to an in-house directive for moulds, templates, software, jigs  

and fixtures. Low-value paid-in assets are depreciated by 50 % off the value at the time when paid-in and by 50 % when removed. Newly 

purchased long-term assets are depreciated in monthly time-amortisation deprecations for two years if they are not a new manufacturing 

equipment which would significantly affect time or factual continuity of costs and yields. 

6. Rates and foreign currency translation adjustments

A fixed monthly rate of exchange given by the Czech National Bank the last day of previous month was used for conversion of foreign  

currencies to CZK. 
 

Article III

Additional information to balance sheet and profit and loss account

1. Important changes of possession:

Long-term intangible assets

As of 1.1. 2014 Purchase 2014 Liquidation 2014 As of 31.12. 2014 Accumulated 
depreciations

Software 43 438 6 472 5 355 44 555 41 584

Low-value long-term 
intangible assets

1 360 148 53 1 455 1 260

Total 44 798 6 620 5 408 46 010 42 844

Unfinished  
long-term intagible 
assets

63 0

Long-term tangible assets

As of 1.1. 2014 Purchase 2014 Liquidation 2014 As of 31.12. 2014 Accumulated 
depreciations

Land 8 716 2 680 0 11 396 0

Buildings 380 351 100 878 23 162 458 067 111 744

Machines and devices 163 303 157 017 73 935 246 385 124 352

Transportation means 47 682 2 374 5 843 44 213 33 373

Low-value assets 25 427 4 168 4 859 24 736 20 517

Other assets 92 0 0 92 0

Total 625 571 267 117 107 799 784 889 289 986

Unfinished 
investment

18 939 533 187 462 488 89 638

Advances for purchase 
of assets

36 461 52 364 87 718 1 107 618

Total 680 971 852 668 658 005 875 634 290 604
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a) Finanční pronájem v roce 2014 neprobíhal. 

b) K 31.12. 2014 společnost eviduje majetek neuvedený v rozvaze a sledován pouze v operativní evidenci ve výši 1 710 tis. Kč.

c) Ve prospěch České spořitelny, a.s. je zastavena budova č. p.129 a pozemek parc. č. 318/5, 318/6 zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního  

úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště v Opavě, na LV č. 964 pro obec Dolní Benešov, katastrální území Dolní Benešov.

d) Společnost má majetek, jehož tržní ocenění by bylo výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví, jedná se o majetek po skončení finančního 

pronájmu.
 

e) Přehled majetkových účastí (v tis. CZK)

Podíly v ovládaných a řízených 

osobách

Zůstatek po ocenění  

ekvivalencí – hodnota 

vlastního kapitálu v řízených 

a ovl. osobách

Hospodářský výsledek 

běžného roku v řízených 

a ovl. osobách 

ARMATÚRY GROUP, s.r.o., 

Slovensko

248 15 482 222

ARMATURY Group Poland Sp. 

z o.o.

376 996 -18

AG PUMPY s.r.o. 841 2 596 1 910

Průmyslový areál Martinov s.r.o. 0,001 19 812 7 145

MARTINOV Group, a.s. 0,001 68 0

ARMATURY Group Co., Ltd Čína 16 891 16 060 -2 619

Celkem 18 356 55 014
 

2. Pohledávky

Pohledávky z obchodního styku

- rozvaha ř. 049+040

Stav k  31.12. 2014 Opravné položky

-  ve lhůtě splatnosti 474 084

-  po lhůtě splatnosti do 180 dnů 133 918

-  po lhůtě splatnosti od 180 do 360 dnů 15 612

-  po lhůtě splatnosti nad 360 dnů 114 515 104 890

Celkem pohledávky z obchodního styku 738 129 104 890

Pohledávky k podnikům ve skupině 61 172 0 

-  z toho z obchodního styku 60 653 0

-  půjčky 519 0
 

Souhrnná výše pohledávek v cizí měně je  387 631tis. Kč.

Rozpis dle měn (měna) EUR USD PLN

Souhrn v cizí měně v tis. 11 046 2 113 5 103

a) Financial leasing was not in 2014.

b) As of 31 December 2014, the company registers assets not specified in balance sheet, monitored only in operative files, amounting 

to 1,710,000 CZK.

c) Building No. 129 and parcel No. 318/5, 318/6 is mortgaged in favour of Česká spořitelna, a.s. This property is entered in the Land Register 

maintained by the Cadastral Office for the Moravian-Silesian Region, office in Opava, on Land Deed No. 964 for the town of Dolní Benešov, 

cadastral territory of Dolní Benešov.

d) Company owns assets the market evaluation of which would be significantly higher than their evaluation in accounting, it is a property after 

termination of leasing.

e) Summary of investments (in thousands CZK)

Shares in controlled 

subsidiaries

Balance following appraisal 

by equivalence - the value of 

owner equity in controlled 

subsidiaries

Current year financial result 

in controlled subsidiaries 

ARMATÚRY GROUP, s.r.o., Slovakia 248 15 482 222

ARMATURY Group Poland Sp. z o.o. 376 996 -18

AG PUMPY s.r.o. 841 2 596 1 910

Průmyslový areál Martinov s.r.o. 0,001 19 812 7 145

MARTINOV Group, a.s. 0,001 68 0

ARMATURY Group Co., Ltd China 16 891 16 060 -2 619

Total 18 356 55 014
 

2. Receivables

Short-term receivables of commercial 

relation  - balance sheet, line 049 + 040

As of 31.12. 2014 Adjustments

 - in due day 474 084

- within 180 days after due date 133 918

- from 180 to 360 days after due date 15 612

- more than 360 days after due date 114 515 104 890

Receivables from other companies in the group 738 129 104 890
 

Receivables from other companies in the group 61 172 0 

- trading relation 60 653 0

- loans 519 0
  

Summary of foreign-currency receivables in thousands CZK: 387 631 

Specification by currency EUR USD PLN

Foreign-currency summary (in thousands) 11 046 2 113 5 103
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3. Přehled o změnách vlastního kapitálu

Stavy v minulém účetním

období

Stavy v běžném

účetním období

Rozdíl běžné - minulé období

Vlastní kapitál 1 014 836 1 056 629 41 793

Z toho

Základní kapitál (411) 501 200 501 200 0

Vlastní akcie /-/ (252)

Emisní ážio (412)

Ostatní kapitál. fondy (413)

Oceňovací rozdíly (414 + 415) 30 463 36 657 6 194

Zákonný rezervní fond (421) 243 067 243 067 0

Nedělitelný fond (422)

Statutární a ostatní fondy (423,427,411)

Nerozdělený zisk minulých let (428) 202 231 240 106 37 875

Neuhrazená ztráta z min. let (-429)

Hospodář. výsledek za účetní období 37 875 35 599 -2 276

V běžném roce jednotka na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 27. 6. 2014 převedla zisk za rok 2013 ve výši 37 875 tis. Kč na účet 

nerozdělený zisk minulých let. 
 

4. Závazky

Krátkodobé závazky

Krátkodobé závazky z obchodního styku – rozvaha ř. 107 433 969

- ve lhůtě splatnosti 278 895

- po lhůtě splatnosti 155 074

                    - do 180 dnů 121 533

                    - nad 180 dnů do 360 dnů 30 092

                    - nad 360 dnů 3  449

                                -z toho více než 3 roky 2 142

Závazky k zaměstnancům 12 405

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění 7 044

Závazky vůči FÚ 2 625

Závazky k podnikům ve skupině 769

- z toho z obchodního styku 769

- ovládající a řídící osoba 0
 

Souhrnná výše závazků z obchodního styku v cizí měně je 174 103 tis. Kč

Rozpis dle měn (měna) EUR PLN USD GBP

Souhrn v cizí měně 4 612 245 1 947 5

Veškerá výše evidovaných daňových nedoplatků mimo daně z příjmů právnických osob byla uhrazena v lednu 2015.

3. Summary of changes in equity capital

Previous accounting period Current accounting period Current – past year 

difference

Equity capital 1 014 836 1 056 629 41 793

Of which:

Registered capital (411) 501 200 501 200 0

Own shares /-/ (252)

Share premium (412)

Other capital funds (413)

Difference in valuation (414 + 415) 30 463 36 657 6 194

Legal reserve fund (421) 243 067 243 067 0

Indivisible fund (422)

Statutary and other funds (423, 427, 411)

Retained earnings from prev. years (428) 202 231 240 106 37 875

Accumul. losses from prev. years (-429)

Economic results of accounting period 37 875 35 599 -2 276

As decided by the general meeting on 27 June 2014, the entity transferred the 2013 profit of 37,875,000 CZK to the account of undistributed 

profit from previous years. 
 

4. Payables 

Short-time payables

Short-time payables from trading - balance sheet, line 107 433 969

- in due date 278 895

- after due date 155 074

                    - until 180 days 121 533

                    - more than 180 days until 360 days 30 092

                    - more than 360 days 3  449

                                -more than 3 years 2 142

Payables to employees 12 405

Payables of social and health insurance 7 044

Unpaid payables to Tax Office 2 625

Payables to other companies in the group 769

- trading relation 769

- controlling and directing party 0
 

Summary of foreign-currency payables in thousands CZK of commercial relation: 174 103

Specification by currency EUR PLN USD GBP

Foreign-currency summary 4 612 245 1 947 5

All the above specified tax arrears were paid in January 2015.
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5. Rezervy zákonné a ostatní

Druh rezervy a její označení Poč. stav k  1.1. 2014 Tvorba Čerpání Kon. stav  

k 31.12. 2014

Rezerva na opravy hmotného 

majetku

0 0 0 0

Ostatní rezervy 0 0 0 0
 

6. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností jednotky

Druh výnosu Tuzemsko Zahraničí Celkem

1. Tržby z prodeje zboží 393 122 462 992 856 114

2. Tržby z prodeje výrobků 110 616 591 358 701 974

3. Tržby z prodeje služeb 91 837 12 372 104 209

4. Změna stavu 

vnitropodnikových zásob

-32 197 -32 197

5. Aktivace 473 956 473 956

6. Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku

2 544 2 544

7. Tržby z prodeje materiálu 190 905 28 674 219 579

8. Ostatní provozní výnosy 6 564 92 835 99 399

9. Výnosy z podílů v ovlád. os. 1 224 1 224

10. Výnosy úrokové 138 138

11. Ostatní finanční výnosy 80 619 80 619

12. Mimořádné výnosy 0 0

Výnosy celkem 1 319 328 1 188 231 2 507 559
 

7. Výzkum a vývoj

Na výzkum a vývoj byly vynaloženy výdaje ve výši 32 404 tis. Kč.

5. Statutory reserves and others

Type of reserve and 

its designation

Beginning balance 

as of 1.1. 2014

Creation Drawing Final balance 

as of 31.12. 2014

Reserve for adjustments 

to tangible assets

0 0 0 0

Other reserves for penalty 

invoice

0 0 0 0

 

6. Business revenues by main activities of the entity

Revenue type Inland Foreign Total

1. Revenues from merchandize 393 122 462 992 856 114

2. Revenues from products 110 616 591 358 701 974

3. Revenues from services 91 837 12 372 104 209

4. Change in inventory -32 197 -32 197

5. Capitalization 473 956 473 956

6. Revenues from sales 

of long-term assets

2 544 2 544

7. Revenues from sales 

of materials

190 905 28 674 219 579

8. Other operating revenues 6 564 92 835 99 399

9. Revenues from shares 

in controlled parties

1 224 1 224

10. Interest revenues 138 138

11. Other financial revenues 80 619 80 619

12. Extraordinary revenues 0 0

Business revenues total 1 319 328 1 188 231 2 507 559
 

7. Research and development

Expenses for research and development were 32,404,000 CZK.
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9. Ostatní události

Společnost ARMATURY Group a.s. emitovala dne 17. 12. 2012 dluhopisy ISIN: CZ0003508137, v celkové jmenovité hodnotě 1 000 miliónů Kč. 

Splatnost dluhopisů je 17. 12. 2027 při výnosu 8 % p. a. Skrze tyto dluhopisy je společnost připravena financovat plánovaný dynamický rozvoj. 

K 31. 12. 2014 je jediným majitelem dluhopisů společnost ARMATURY Group a.s.

V  Dolním Benešově 30. 6. 2015      Petr  Holeček

              předseda představenstva

8. Bankovní úvěry a bankovní záruky

Dlouhodobé bankovní 

úvěry

Nominál Zůstatek k 31.12. 2014 Splatnost Zajištění

Česká spořitelna a.s. 18 350 3 060 3/2016 Movitý a nemovitý 

majetek

Česká spořitelna a.s. 49 000 37 300 5/2017 Movitý a nemovitý 

majetek

Československá obchodní 

banka a.s.

44 000 44 000 6/2018 Movitý majetek

Česká spořitelna a.s. 77 000 77 000 12/2021 Movitý a nemovitý 

majetek

Společnost dále čerpá krátkodobé úvěry od bankovních institucí formou kontokorentů či revolvingových úvěrů. K zajištění úvěru jsou použity 

převážně pohledávky z obchodního styku.
 

K 31. 12. 2014 společnost čerpá bankovní záruky ve výši  75 212 tis. Kč.

9. Other activities

The ARMATURY Group issued bonds ISIN: CZ0003508137 on 17th December 2012. The total nominal value of bonds was 1,000 million CZK. 

Maturity date is the 17th December 2027 at a revenue of 8 % P A. The company is prepared to fund its planned dynamic growth through these 

bonds. To 31st December 2014 is ARMATURY Group the sole owner of the bonds. 

Dolní Benešov, 30th June 2015        Petr  Holeček

                 Chairman of the Board

8. Bank loans and bank guarantees

Long-term bank loans Nominal Balance as of

31.12. 2014

Due date Security

Česká spořitelna a.s. 18 350 3 060 3/2016 Movable and immovable 

property

Česká spořitelna a.s. 49 000 37 300 5/2017 Movable and immovable 

property

Československá obchodní 

banka a.s.

44 000 44 000 6/2018 Movable property

Česká spořitelna a.s. 77 000 77 000 12/2021 Movable and immovable 

property

The company also draws on short-term loans from banking institutions in the form of overdrafts and revolving credits. To secure the loan are 

used mainly trade receivables.
 

Total bank guarantees were 75,212,000 CZK by 31 December 2014. 
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Organizační schéma ARMATURY Group a.s. k 1.1. 2014 Organization chart of ARMATURY Group a.s. since 1.1. 2014
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Česká republika
Czech Republic

ARMATURY Group a.s.

Provozovna a vedení společnosti

Production plant and Headquarters

Nádražní 129, 747 22 Dolní Benešov

tel.: +420/553 680 111

fax: +420/553 680 333

e-mail: dolni.benesov@agroup.cz

Provozovna a sídlo společnosti

Production plant and Registered office

Bolatická 39, 747 21 Kravaře

tel.: +420/553 680 111

fax: +420/553 680 333

e-mail: kravare@agroup.cz

Provozovna / Sales office

Lipnická 157, 753 61 Hranice IV-Drahotuše

tel.: +420/581 658 111

fax: +420/581 658 128

e-mail: hranice@agroup.cz

Slovensko
Slovakia

ARMATÚRY GROUP, s.r.o.

Provozovna a sídlo společnosti

Registered office

Jánošíkova 264, 010 01 žilina

tel.: +421/41/707 77 77

fax: +421/41/707 77 70

e-mail: zilina@agroup.cz

Provozovny / Sales offices

Južná trieda č. 74, 040 01 Košice

tel.: +421/55/ 677 18 77

fax: +421/55/ 677 18 78

e-mail: kosice@agroup.cz

Murgašova 27, 927 00 Šaľa

tel.: +421/31/770 00 67

fax: +421/31/770 00 69

e-mail: sala@agroup.cz

Rusko
Russia

AO „ARMATURY Group a.s.“

3. ulice/street Tverskaya-Yamskaya,

dům/house 31/35

125047 Moskva/Moscow

tel./fax: +7/495 956 3335

e-mail: moscow@agroup.cz

Rakousko
Austria

Armatury Group GmbH

Oficiální zástupce ARMATURY Group a.s.

ARMATURY Group a.s. official representative

for Austria

Attemsgasse 45/1/7

A-1220 Vídeň/Wien

mob.: +43 (0) 664 /88 51 33 33

tel: +43 (0) 1 / 20 21 985

fax: +43 (0) 1 / 20 21 985

e-mail: david.styblo@armatury.at

Čína
China

ARMATURY GROUP Co., Ltd

Dceřiná společnost

Subsidiary company

Xinjing road 18

Zhangjiagang Economic & Technological

Development Zone

Jiangsu, Čína/China

mob.: (Čína): +86 137 7326 6078

mob.: (CZ): +420 606 713 721

e-mail: radomir.lukes@agroup.cz

Vydáno v srpnu 2015  /  Issued in August 2015

www.armaturygroup.cz

CHEMIE A PETROCHEMIE
CHEMISTRY AND PETROCHEMISTRY

KLASICKÁ A JADERNÁ ENERGETIKA
CLASSIC AND NUCLEAR POWER INDUSTRY

PLYNÁRENSTVÍ
GAS INDUSTRY

OIL INDUSTRY

HUTNICTVÍ
METALLURGY

VODÁRENSTVÍ
WATER SUPPLY




