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Vážené dámy a vážení pánové,

rok 2013 se zapsal do historie naší společnosti jako významný milník ze dvou důvodů – v tržbách se nám podařilo 

pokořit hranici dvou miliard a na počátku roku jsme zahájili výstavbu nové výrobní haly v rámci I. etapy. Jedná se 

o dosud největší investici za dobu existence ARMATURY Group. A nejde jen o budování nových výrobních prostor. Tato 

investice je spojena také s obnovou a dovybavením strojního parku, jeřábů, zkušeben, tryskacího zařízení a technologií 

na povrchové nátěry armatur.

Stavba probíhala za plného provozu a již na konci roku byla nová hala plně funkční. Proběhla kolaudace a prostor se 

naplnil výrobními zařízeními. Hala je rozdělena na tři lodě, tři pracovní prostory. V hale A je umístěna montáž armatur 

do DN 500, především klapek a vysokotlakých armatur, v hale B je montáž armatur do DN 700, především kulových 

kohoutů. V hale C, která je největší, jsou umístěny jeřáby s největší nosností, a to až do 50 tun. Ta je určena pro velké 

kulové kohouty, velké klapky, hutní a speciální armatury. Původní výrobní hala nyní slouží čistě na obrábění dílců. 

Instalovali jsme zde čtyři nové výkonné stroje - jedná se o multifunkční obráběcí CNC centra v celkové hodnotě 100 

milionů korun. 

Co nás vedlo k tomu, že jsme přistoupili k tak významné investici? Kromě rozšíření výrobních kapacit, které si vyžádal růst 

poptávky po našich produktech, se tímto krokem zlepšila kvalita poskytovaných služeb a zkrácení dodacích termínů. 

Zásadním způsobem se také zlepšily pracovní podmínky našich zaměstnanců. Kromě toho jsme také s narůstajícími 

kapacitami přibrali v průběhu roku 30 nových pracovníků. 

V roce 2013 pro nás byly klíčové dodávky do oblasti plynárenství a ropy, energetiky, hutnictví a vodárenství. Nejlepší 

výsledky, pokud jde o podíl na tržbách, zaznamenal Tuzemský obchod, pak Zahraniční obchod Východ, Západ 

a velmi úspěšný byl také prodej v Polsku. Export se na tržbách společnosti podílel významnou měrou, objem exportu 

každoročně roste. V roce 2013 byl podíl exportu na tržbách zhruba 68 %. Mezi naše nejdůležitější exportní teritoria 

patřily Rusko a severní Afrika, produkty jsme ale vyvezli také do mnoha zemí Evropy, od Norska přes Pobaltí až 

po Turecko. Na významu získává také Dálný východ. 

Plány pro budoucí vývoj jsou jasně vytýčeny. Celkem vybudujeme v Dolním Benešově tři nové haly a také rozšíříme 

stávající administrativní prostory. Po dokončení všech investic by haly měly mít rozlohu až 20 tisíc m2. Obchodně-

marketingový plán, zpracovaný na období tří let, počítá s posilováním značky ARMATURY Group, tj. dalším nárůstem 

exportu našich výrobků a služeb do celého světa.

Ing. Vladimír Nekuda, MBA

generální ředitel
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Ladies and gentlemen,

2013 entered the history of our company as a major milestone because of two reasons – we managed to cross the 

target of 2 billion in revenues and we also started construction of a new production hall in the 1st stage. This is the 

largest investment in the history of ARMATURY Group. It is not only about building new facilities. This investment is also 

associated with renewal and retrofi tting of machineries, cranes, testing rooms, sand-blasting facilities and technology 

for coating.

The construction took place during full working operation and the production hall was fully functional by the end of 

the year. The new space was fi tted with manufacturing devices right after the fi nal inspection was completed. The 

production hall is divided into three bays, three workspaces. The A hall is intended for valve assembly up to DN 500, 

mainly check valves and high-pressure valves; the B hall is for valve assembly up to DN 700, mainly ball valves. The C 

hall, which is the largest, is equipped with cranes. The largest one carries capacity up to 50 tons. This hall is designed for 

large ball valves, large check valves, metallurgical and special valves. The former production hall is now used only for 

machining parts. Four new high performance machines were installed here – multifunctional CNC machining centers 

with a total value of CZK 100 million. 

So how was this major investment decision made? Apart from expanding our production capacity and as a result of 

demand for our products, this step also improved the quality of our services and reduced delivery times. The working 

conditions of our employees have improved signifi cantly as well. With our growing capacity, we also hired 30 new 

employees during the year. 

The key orders were in the gas and oil industry, power industry, metallurgy and water industry in 2013. The best results 

in terms of share in revenue came from domestic trade, followed by foreign trade East, West and very successful sales 

in Poland. Export has a major share in the revenue, with higher volumes every year. Share of exports in revenue was 

around 68 % in 2013. Our most important export territories were Russia and North Africa as well as many European 

countries from Norway to the Baltics and Turkey. The Far East is also becoming increasingly important. 

Plans for future development are clearly defi ned. Three new halls will be built in Dolní Benešov and the current offi  ce 

space will be expanded. The halls should cover an area of up to 20,000 m2 after completion. Sales and marketing plan 

developed for three-year period counts with strengthening of the corporate brand, i.e. further growth of exports of 

products and services worldwide.

Ing. Vladimír Nekuda, MBA

Chief Executive Offi  cer
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TUZEMSKÝ OBCHOD

Dodávali jsme speciální i standardní armatury

Za tuzemský obchod můžeme rok 2013 zhodnotit jako úspěšný. I přes špatný vývoj tržeb v prvním pololetí jsme 

na konci roku dosáhli překročení plánu o deset procent. Dlouhodobou a usilovnou prací se nám podařilo udržet si 

stávající zákazníky, přičemž významnou roli sehrálo rovněž naše odborné poradenství. Zúročila se také naše aktivní účast 

v Národním strojírenském klastru, který vznikl na základě iniciativy Vítkovice Machinery Group. 

Mezi největší akce roku 2013 můžeme zařadit projekt výstavby uhelné elektrárny YUNUS EMRE 2 x 145 MW v Turecku, 

kde generálním dodavatelem stavby na klíč je společnost Vítkovice Power Engineering. Mezi technicky nejnáročnější 

armatury patřila vysokotlaká šoupátka DN 400 pro pracovní teplotu 570 °C z materiálu P91. Vedle speciálních armatur 

jsme do Turecka dodali standardní sortiment průmyslových armatur v celkovém počtu 2200 kusů v řádu desítek milionů 

korun. U těchto dodávek ocenil zákazník mimo jiné naše odborné znalosti a zkušenosti v oblasti kompletace velkých 

zakázek. 

Místa dodání: Egypt, Irák, Švédsko, Mongolsko…

Zajímavými cílovými destinacemi našich dodávek byl například Egypt a Střední východ, kam jsme dodali široký 

sortiment armatur do provozů parních turbín a kotlů prostřednictvím českých exportních fi rem. Do izomerační 

jednotky v irácké rafi nérii Basra putovala kompletní dodávka potrubí a příslušenství.  Prostřednictvím plzeňské fi rmy 

Doosan Škoda Power jsme dodávali armatury do švédských elektrárenských společností, např. pro Växjö Energi do nově 

budovaného elektrárenského bloku Sandvik 3 nebo pro projekt Varta ve Stokholmu, kde byly naše armatury součástí 

dodávky teplárenského turbosoustrojí. Jako další exotické místo dodání můžeme uvést například Mongolsko, kam 

putovaly naše kulové kohouty v dimenzi DN 1000, a to do systému teplovodních sítí v Ulánbátaru. Zajímavé zakázky 

se podařilo realizovat i ve výrobě hutních armatur, a to pro Ssab ve Švédsku, Sopreco v Brazílii a Visac v Indii. Jednalo se 

o horkovzdušná šoupátka DN 1300 a DN 1600, dvoupákové uzavírací klapky DN 1000 a DN 1600 a regulační armatury. 

V oblasti vodárenství považujeme za stěžejní dodávky uzavíracích klapek DN 500-800 na intenzifi kaci a rekonstrukci 

úpravny vody Meziboří. V rámci projektů hrazených z dotací EU jsme se podíleli na ekologizaci tepláren a elektráren, kde 

cílem bylo snížit vypouštění škodlivin do ovzduší, a tím zlepšit životní prostředí. 

Naším cílem pro budoucí období je rozvíjet nové typy armatur, ať již rozšířením dimenzí nebo technologicky náročnější 

konstrukcí, např. v oblasti pracovní teploty média až na 650 °C.
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DOMESTIC TRADE

We supplied the special and standard valves

2013 was successful in terms of domestic trade. Despite poor sales development in the fi rst half, by the end of the year 

the plan was exceeded by ten percent. Long-term and diligent work and mainly professional consultancy allowed us 

to keep existing customers. We also benefi ted from active participation in the National Engineering Cluster, which was 

created on the initiative of Vítkovice Machinery Group. 

One of the largest projects of 2013 is the construction project of coal-fi red power station YUNUS EMRE 2x145 MW in 

Turkey, where the general turnkey construction contractor is Vítkovice Power Engineering. Among the most techni-

cally demanding valves in this project were the high-pressure gate valves DN 400 for working temperature 570 °C 

made of P91. In addition to special valves, we also supplied to Turkey the standard range of industrial fi ttings in total 

2,200 pcs worth tens of millions of crowns. In terms of these deliveries, the client appreciated our professional expertise 

and experience in completing large orders. 

The places of delivery: Egypt, Iraq, Sweden, Mongolia ...

Interesting destinations of our deliveries were among others Egypt and the Middle East, where we supplied a wide 

range of our valves for the operation of steam turbines and boilers through Czech export companies. We also supplied 

a complete set of pipes and accessories to the isomerization unit in the Basra refi nery in Iran.  

Through Doosan Škoda Power, Pilsen, we supplied valves for Swedish power stations owned by companies such as Växjö 

Energi, for the newly constructed power unit Sandvik 3, or for the Varta project in Stockholm, where our valves form 

a part of a heat generation turbo unit. The interesting exotic country was Mongolia, where we supplied ball valves 

DN 1000 for a hot water pipe network in Ulaanbaatar. Interesting projects were realized in the production of metallurgi-

cal valves for SSAB in Sweden, Sopreco in Brazil and Visac in India. The projects consisted of blast gate valves DN 1300 

and DN 1600, two-lever butterfl y valve DN 1000 and DN 1600 and control valves. In terms of the water industry, the 

most important project was the supply of butterfl y valves DN 500-800 for intensifi cation and reconstruction of the water 

treatment plant in Meziboří. Regarding EU subsidies, we participated in an environmental program for heat and power 

stations, aiming to reduce the discharge of pollutants to the atmosphere and improve the environment. Another goal 

is to develop new types of valves, either by expanding dimensions or technologically more demanding designs, e.g. in 

the fi eld of working temperatures of 650 °C.
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ZAHRANIČNÍ OBCHOD

Uspěli jsme za hranicemi, za mořem i oceánem 

V roce 2013 jsme v zahraničním obchodě navázali na předchozí rok a opět dosáhli celé řady úspěchů. V Africe, kde 

se začínáme prosazovat, jsme získali další zajímavé zakázky, a to například v Alžírsku a dalších státech jako je Súdán 

a Maroko. Portfolio našich zákazníků jsme rozšířili o partnery působící v oblasti vodní energetiky - dodali jsme armatury 

pro vodní elektrárnu v Jižní Americe. Úspěch jsme zaznamenali také u našich nejbližších sousedů - uzavřeli jsme význam-

né zakázky s rakouskou hutní společností Voest Alpine, a to na dodávku hutních armatur. Stále si zlepšujeme jméno 

u společnosti Siemens, kde jsme navýšili prodej odběrových klapek. Za mimořádný výsledek našeho úsilí považujeme to, 

že se nám podařilo stát se celosvětovým dodavatelem speciálních kulových kohoutů pro Procter&Gamble s působností 

na všech kontinentech. 

V oblasti „Východ“ byl rok 2013 ve znamení rekordního objemu prodeje do oblasti energetiky a velmi dobrých 

ekonomických výsledků. Na druhou stranu byl ale rok 2013 poznamenán „pádem“ rublu, s čímž souvisely potíže při 

platbách našich dodávek. Původní očekávání velkého objemu prodeje kulových kohoutů společnosti Gazprom nebyla 

naplněna. Energetický sektor to však nahradil a prodej armatur vlastní výroby a zboží do oblasti energetiky byl rekord-

ní nejen dosaženým objemem, ale i ekonomický efekt byl nad úrovní plánovaných výsledků. Nebýt pádu kurzu rublu 

a s ním spojených potíží s platební morálkou některých našich zákazníků, mohli jsme považovat rok 2013 dokonce 

za výjimečně vydařený. 

Na Ukrajinu putovaly armatury velkých rozměrů 

K našim nejvýznamnějším zakázkám v oblasti „Střed“, která zahrnuje Ukrajinu, Bělorusko, Baltské státy a hutnictví v Rusku, 

patřila například výroba vysokotlakého šoupátka S43 DN 350 PN 400 pro společnost Severstal nebo dodávka hutních 

armatur na Nižnětagilský metalurgický kombinát a Zapadosibiřský metalurgický kombinát. To, že jsme specialisté na 

armatury velkých rozměrů, jsme prokázali expresním a precizním zhotovením čtyř kusů kulových kohoutů K92 DN 1200 

pro Ukrajinu. Na Dněstrovskou vodní elektrárnu jsme dodali zpětné klapky C09.5 DN 800 a šoupátka S33 DN 1000. 

Díky našemu zástupci v Estonsku, fi rmě ARMAT Service, se nám podařilo získat zakázku na 93 kusů šoupátek pro ruský 

RosněftBunker. V neposlední řadě patří k významným úspěchům splněný kontrakt na dodávku 164 kusů kulových 

kohoutů v rozsahu DN 50-700 do Litvy. Roční plán objemu tržeb jsme i díky těmto projektům zajistili.
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FOREIGN TRADE

Our success has crossed the borders, overseas and the oceans 

In 2013, our foreign trade activities followed last year’s pattern and brought many successes. In Africa, with our growing 

operational presence, we managed to acquire more interesting contracts in countries such as Algeria and other states 

such as Sudan and Morocco. Our customer portfolio is now wider thanks to partners operating in the fi eld of water 

energy: we have supplied valves for a hydroelectric power station in South America. Our operations were successful also 

with our closest neighbors - we concluded major contracts with the Austrian metallurgical company Voest Alpine for 

the supply of metallurgical valves. We continue improving our reputation with Siemens, with increased sales of sampling 

valves. An extraordinary result of our eff orts is that we managed to become a global supplier of special ball valves for 

Procter&Gamble operating on all continents. 

In terms of the “Eastern” area, 2013 was marked by record sales volumes in energy industry and very good economic 

results. On the other hand, in 2013 we also saw the ruble “fall”, which brought some diffi  culties in payments for our deliv-

eries. The initial expectations of a large sales volume of ball valves to Gazprom was not fulfi lled. Nevertheless, the energy 

sector substituted for this loss as the sales of own production valves and goods in the energy industry not only reached 

record values, but brought an economical eff ect exceeding our planned results. Were it not for the fall of the rubble and 

the associated problems with payment habits of some of our customers, we could consider 2013 to be exceptionally 

successful. 

Large-sized valves supplied to Ukraine 

Our most important contracts in the “Central” area, which includes Ukraine, Belarus, the Baltic States and metallurgy in 

Russia, included for example the production of a high pressure gate valve S43 DN 350 PN 400 for Severstal, or the supply 

of metallurgical valves for steel mill in Nizhny Tagil and Western Siberia. We have proved our specialization in large-sized 

valves with express and precise production of four ball valves K92 DN 1200 to Ukraine. We supplied check valves C09.5 

DN 800 and gate valves S33 DN 1000 for the hydroelectric power station on the Dniester. Thanks to our representative in 

Estonia, the ARMAT Service company, we managed to acquire a contract for 93 gate valves for the Russian RosneftBun-

ker. Finally, one of our major achievements is a fulfi lled contract for the supply of 164 ball valves DN 50-700 to Lithuania. 

It is also thanks to these projects that we secured the annual sales volume plan.





* klasická a jaderná
energetika

* classic and nuclear
power industry

* chemie a petrochemie
* chemistry and petrochemistry
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VÝZKUM A VÝVOJ, KONSTRUKCE ARMATUR

Naše armatury uspěly při speciálních zkouškách 

V roce 2013 jsme pracovali na třech nových vývojových úkolech a u jedenácti úkolů z roku 2012 bylo rozšířeno zadání. 

Trend v požadavcích zákazníků se v roce 2013 nezměnil. Naši klienti, stejně jako v předchozích letech, požadovali buď 

výrobky zcela nové, nebo výrobky, které mají vyšší užitné vlastnosti oproti původním. Ke změně však došlo v tom, že 

zákazníci častěji požadovali, aby speciální vlastnosti výrobku byly doloženy, a to např. experimentem simulující životnost 

40 let nebo provedením speciálního výpočtu nebo jiné zkoušky. Tyto skutečnosti zvýšily nároky jak na oddělení výzkumu 

a vývoje, tak na konstrukci a technickou přípravu výroby. 

V roce 2013 jsme v oblasti vývoje a výzkumu dosáhli celé řady úspěchů. Experimentálním výpočtem byla prokazována 

provozní bezpečnost u všech našich výrobků. Výsledkem je, že u všech typů našich armatur můžeme deklarovat pro-

vozní bezpečnost SIL 3. Experimentálními zkouškami byla u našich kulových kohoutů a klapek prokázána také 30 minu-

tová ohnivzdornost při teplotě 750 °C, seismická odolnost při úrovni seismicity 9 balů a klimatická odolnost až do teploty 

–60 °C. Dále bylo experimentálními zkouškami potvrzeno, že naše kulové kohouty i zpětné klapky jsou schopny pracovat 

i po dobu 40 let v prostředí se znečištěným zemním plynem.

Do běžné výroby, a to pro celý výrobní rozsah kulových kohoutů DN 50-1050, PN 16-400, jsme zavedli nové konstrukční 

řešení koulí, sedel, utěsnění ovládacího čepu atd. Toto konstrukční řešení bylo rovněž předem podrobeno řadě 

experimentálních pokusů.  Do běžné výroby jsme dále zařadili klapky s trojitou excentricitou v provedení kov x kov pro 

DN 80-800, PN 16-40. Výrobu klapky s dvojitou excentricitou v provedení s těsněním PTFE do teploty 250 °C jsme rozšířili 

až do DN 2000.

ARMATURY Group = jediný český dodavatel určitých typů klapek

Největší počet změn doznaly odběrové klapky. Díky novým konstrukčním řešením jsme schopni splnit požadavky 

zákazníků v rozsahu až do DN 1800 v konstrukčním provedení jako motýlková klapka a do PN 400 v provedení TOP 

ENTRY. Ovládání klapek může být z boku nebo shora. Pokud jde o vysokotlaké armatury, zde došlo k zásadnímu rozšíření, 

a to jak v rozsahu DN, tak typů armatur. Jako jediní v České republice jsme schopni některé typy vysokotlakých armatur 

dodat až do DN 600. Vysokotlaké armatury můžeme dodávat v celém používaném portfoliu, to znamená šoupátka, 

ventily, zpětné klapky a tlakové zámky.

Dalších úspěchů jsme dosáhli v oblasti speciálních armatur.  Vyvinuli jsme a našim zákazníkům dodali například speciální 

zpětnou klapku, která však umí plnit i funkci uzavírací a regulační. Úspěchem je také výroba škrtící klapky DN 1600, 

která je vybavena speciálním přepouštěcím zařízením. Také armatury určené pro použití v jaderných elektrárnách byly 

podrobeny řadě experimentálních testů. Do výroby jsme zavedli i šoupátka DN 400-1200 v provedení s celosvařovaným 

tělesem. 

Uvedení nápadů konstrukce v život by nebylo možné bez účinné podpory celé technické přípravy. Díky dobré spoluprá-

ci a také díky novým procesům v oblasti svařování a obrábění se podařilo veškeré nové výrobky dodat v požadovaných 

termínech a kvalitě.
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RESEARCH AND DEVELOPMENT, DESIGN OF VALVES

Our valves passed special tests 

During 2013, we worked on three new development tasks, assignment was extended to eleven tasks from 2012. The 

trend in requirements of our customers did not change in 2013. As in previous years, our clients demanded either en-

tirely new products or products that have higher utility features compared to the original ones. However, our customers 

often demanded that these special product properties be documented, e.g. by an experiment simulating service life of 

40 years or a special calculation or other tests. These factors increased the demands on the Research and Development 

department as well as the design and engineering of production. 

Our activities in Research and Development brought many successes in 2013. Experimental calculations demonstrated 

operational safety of all our products. The result is that we are able to declare operational safety SIL 3 for all types of 

valves. Experimental tests on our ball valves and valves also demonstrated a 30-minute fi re resistance at 750 °C, earth-

quake resistance at the level of seismicity 9 balls and weather resistance up to temperatures of -60 °C. Further experi-

mental tests confi rmed that our ball valves and check valves are capable of operating for 40 years in environments with 

contaminated natural gas.

Standard production for the entire product range of ball valves DN 50-1050, PN 16-400 now includes new design solu-

tions of balls, seats, stem seals etc. This design solution was also tested in a series of experimental tests.  We have also 

introduced triple-eccentric valves in standard production in design metal x metal for DN 80-800, PN 16-40. Production 

of valves with double eccentricity with PTFE seals up to 250 °C was extended up to DN 2000.

ARMATURY Group = the only Czech supplier of certain types of valves

The largest number of changes was introduced in extraction check valves. With new design solutions, we are able to 

meet customer requirements in the range up to DN 1800 for the butterfl y top valve version and up to PN 400 for the 

TOP ENTRY version. Valves can be controlled from the side or from top. As for high-pressure valves, major expansion took 

place both in the DN range and in valve types. We are the only Czech company capable of supplying certain types of 

valves up to DN 600. We are capable of supplying high-pressure valves throughout the portfolio, i.e. gate valves, globe 

valves, check valves and pressure locks.

Special valves were another area of success.  We have for example designed and supplied our customers a special check 

valve which can also serve as a shut-off  or control valve. Another success is the production of throttle valve DN 1600, 

equipped with a special relief device. Valves designed for use in nuclear power plants have also undergone a series of 

experimental tests. In production, we have also introduced gate valves DN 400-1200 with all-welded bodies. 

Bringing design ideas to life would not be possible without the active support of the entire engineering preparation. 

Owing to good cooperation and new processes in welding and machining, all new products were supplied in due time 

and quality.
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VÝROBA

Dosáhli jsme rekordního objemu výroby 

V roce 2013 se nám podařilo v  objemu výroby dosáhnout nejlepšího výsledku v celé historii naší společnosti. Tento 

výsledek je cenný o to více, že byl vytvořen zejména prací na tzv. malých projektech, jejichž technická příprava si vyžádala 

až o 30  % větší množství práce všech technických profesí v předvýrobních etapách než při dosažení podobného výsled-

ku v roce 2012, protože ten byl tvořen z větší části „velkými projekty“.

Rok 2013 byl po organizační stránce citelně ovlivněn výstavbou nových montážních a zkušebních prostor. Během roku 

byla v rámci projektu IVA (Inovace výroby armatur) vybudována nová hala montáží s výměrou 5250 čtverečních metrů. 

Díky dobré koordinaci a spolupráci s realizačními fi rmami nedošlo k negativnímu ovlivnění realizace zakázek ani k po-

zastavení průběhu výstavby. K říjnu 2013 začala výroba hospodařit na 10 000 m2 ploch.

Pro rok 2014 se počítá s pokračováním projektu IVA a nového projektu na vybudování expedice a povrchových úprav 

EPU.  Plánujeme vybudovat prostory pro centrální příjem materiálu a expediční činnosti. Pro potřeby kompletace zakázek 

a skladového hospodářství bude dobudováno dalších 10 800 m2 na celkových 20 800 m2.    

Investujeme, vylepšujeme výrobní technologie

V minulosti jsme investovali do velkých horizontek a podpořili tak výrobu velkých a těžkých armatur. V roce 2013 jsme 

v souladu s touto strategií dále investovali do deseti mostových jeřábů o nosnostech 5, 16, 32 a 50 tun. Strojní park 

CNC strojů jsme vybavili technologiemi pro zapojení do DNC sítě pro správu a archivaci programů vybraných 18 CNC 

obráběcích strojů. V rámci projektu IVA byl zpracován do programu OPPI: INOVACE realizační projekt Inovace výroby 

armatur, a to na dodávku technologií pro obrábění. V březnu 2013 proběhla výběrová řízení na dodávky čtyř nosných 

multifunkčních obráběcích strojů s plánovanou dodávkou v období duben až červen 2014.

V průběhu roku 2013 jsme z brány dílen montáží vyexpedovali armatury o celkové čisté hmotnosti 2860 tun, což je o 360 

tun více než v roce 2012. Jedná se v průměru o 238 tun měsíčně, tedy šest plně naložených kamionů týdně. Z hlediska 

sortimentu se v roce 2013 výrazně změnil vzájemný poměr vyráběné produkce. Nosnou část výroby, až 67 %, tvořily 

kulové kohouty, druhé a třetí místo svým objemem produkce zaplnily uzavírací klapky a šoupátka, oba typy po 12 %. 

Zpětné klapky C09 tvořily objemem 6 % a hutní armatury pouze 4 %, zde se výrazně projevilo celosvětové odkládání 

investic do ocelářského průmyslu. 

Souběžně s řízením výroby věnujeme velkou pozornost získávání dat z provozu strojů a hodnocení jejich efektivity. 

Během roku jsme spolu s instalací DNC sítě připravili projekt na rok 2014 pro doplnění softwaru o automatický sběr dat 

a provozní parametry ze strojů. Evidence výkonů, přestávek a prostojů je základem pro řízení vytěžování vybraných 23 

klíčových pracovišť pomocí sledování ukazatele celkové efektivity zařízení, mezinárodně označovaného OEE - Overall 

equipment eff ectiveness.
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PRODUCTION

Record production volumes

In 2013, we managed to achieve the best results in production of our company in the history. This result is all the more 

valuable because it was achieved mainly by work on “small” projects, with technical preparation requiring up to 30 % 

more work across all the engineering functions in pre-production stages compared to a similar result in 2012, which was, 

however, mostly formed by work on “large projects”.

In terms of organization, 2013 was strongly infl uenced by the construction of new assembly and testing facilities. Dur-

ing the year, a new assembly hall was built under the IVA project (innovation in valve production) with an area of 5250 

square meters.   Owing to good coordination and cooperation with the companies performing the works, there were 

no adverse eff ects on the realization of orders or delays in construction. As of October 2013, production area was 10,000 

square meters.

In 2014, the IVA project is expected to continue as well as a new project to build dispatch facilities and make surface 

modifi cations in EPU.  Our plan is to build facilities for central receipt of material and dispatch activities. Further 10,800 

square meters will be constructed on a total area of 20,800 square meters for the purposes of fi nishing assemblies and 

warehouse management.  

Investments in better production technology

In the past we invested in large horizontal boring machines to support the production of large and heavy valves. In line 

with this strategy, we made further investments in 2013 in ten overhead cranes with lifting capacities of 5, 16, 32 and 50 

tons. CNC machinery was equipped with technology for connection to the DNC network for management and archiv-

ing of programs on selected 18 CNC machine tools. Under the IVA project, an implementation project was developed 

for the program OPPI: INNOVATION Innovation in valve production for the supply of machining technology. In March 

2013, competitive bidding took place for the supply of four supporting multi-functional machine tools with scheduled 

delivery in April to June 2014.

Throughout 2013, we have shipped a total of 2,860 tons of valves, which is 360 tons more than in 2012. This is an average 

of 238 tons a month, i.e. six fully loaded trucks per week. In terms of product range, there was a major change in the ratio 

of production in 2013. The major part of production, up to 67 % were ball valves, second and third place in production 

volumes butterfl y valves and gate valves, both at 12 %. Check valves C09 accounted for 6 % and metallurgic valves only 

4 %, with signifi cant impact of global delaying of investments in the steel industry. 

In parallel to production management, we also pay close attention to acquisition of machine operational data and 

assessment of their eff ectiveness. Together with the installation of DNC network, we prepared a project for 2014 to 

expand our software with automatic collection of data and operational parameters of machines. Records of perfor-

mance, breaks and downtime is essential for the management of utilization of selected 23 key sites by tracking the 

indicators of overall equipment eff ectiveness.
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SERVIS A OPRAVY ARMATUR

Udrželi jsme si zákazníky a našli nové 

Letošní rok opět potvrdil, že vyexpedováním výrobků obchodní případ nekončí. Zajištění servisu jak záručního, tak 

pozáručního, technická pomoc při uvádění armatur do provozu, montážní práce, ale hlavně opravy armatur - to jsou 

činnosti, které nabízíme, a které jsou našimi obchodními partnery využívány. Mnozí z nich tyto naše služby využili i v roce 

2013. V roce 2013 jsme pracovali na zakázkách z oblasti vodárenství, energetiky, petrochemie, teplárenství, hutnictví... 

V oblasti energetiky to byly například opravy armatur při odstávkách na elektrárnách skupiny ČEZ a dokončení výměny 

servopohonů v jaderné elektrárně Dukovany. Ve společnostech ArcelorMittal Ostrava, Dalkia ČR a Teplárna Otrokovice 

jsme repasovali armatury na kotlích a pro Povodí Ohře, státní podnik, jsme opravovali šoupátka a rozstřikovací uzávěry 

na vodním díle Březová. 

Zakázky, které prověřily naše možnosti

Ceníme si toho, že se nám podařilo udržet si pozici u našich klíčových zákazníků a začít obchodní spolupráci i s fi rmami 

novými. Patřily k nim například společnosti ČEZ, Dalkia ČR, ArcelorMittal Ostrava, Teplárna Otrokovice a další. Zlepšení 

spolupráce se společností ČEZ Energoservis a obnovení smluv s holdingem AGROFERT nám přineslo nárůst zakázkové 

náplně v oblasti oprav a údržby zařízení.

Vedle těchto zakázek jsme pracovali také na úpravách a kompletaci armatur a realizovali vlastní výrobu. Mnohé zakázky 

svým rozsahem, termínem nebo speciálními požadavky prověřily možnosti všech částí výroby v Kravařích a byly náročné 

také na koordinaci návaznosti na expedici k zákazníkům. Jednalo se o projekty nejen pro tuzemské či evropské fi rmy, ale 

i pro fi rmy mimo starý kontinent.
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SERVICE AND REPAIRS OF VALVES

We retained our customers and found new ones

This year once again confi rmed that a business case is not over after the goods have been shipped out. Providing service, 

both warranty and post-warranty, technical assistance during commissioning, assembly works, but mainly repairs of 

valves – these are the services off ered to and used by our business partners. Many of them also used our services in 2013. 

In 2013, we worked on projects in the water industry, energy, petrochemical industry, heating, metallurgy... In the energy 

industry, it was the repairs of valves during downtime in ČEZ power plants and the completion of valve actuators in the 

nuclear power plant in Dukovany which can be cited as examples. In companies such as ArcelorMittal Ostrava, Dalkia 

ČR and Teplárna Otrokovice, we repaired valves for boilers and for a state-owned company Povodí Ohře, we performed 

repairs of gate valves and discharge valves in the water dam Březová. 

Contracts that tested our capabilities

We appreciate the fact that we managed to maintain our position with key customers as well as commence business co-

operation with new companies. These included, for example, ČEZ, Dalkia ČR, ArcelorMittal Ostrava, Teplárna Otrokovice 

and others. Improved cooperation with ČEZ Energoservis and renewal of contracts with AGROFERT brought an increase 

in the volume of repairs and maintenance works. 

In addition to these projects, we also worked on modifi cations and assemblies of valves and realized our own produc-

tion. Due to their scope, deadline or special requirements, many contracts tested the capabilities of all parts of produc-

tion in Kravaře and were also demanding in terms of coordinating production and shipping. These projects were not 

only for domestic and European companies, but also for companies beyond Europe.





* plynárenství
* gas industry

* ropný průmysl
* oil industry
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POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rekordní rok Potrubí a příslušenství: 100 % nárůst tržeb 

Rok 2013 se stal pro naše středisko Potrubí a příslušenství rekordním: překročili jsme metu 180 mil. Kč v tržbách. Již 

v začátku roku jsme měli ve výhledu tři velké projekty, o kterých jsme věděli, že budou pro splnění plánu roku 2013 velmi 

stěžejní. 

Prvním byly dodávky vysoce legovaných trubek v materiálu X10CrMoVNb9-1. Jednalo se o dodávku silnostěnného 

potrubí od DN 250 do DN 500 o celkové váze kolem 300 tun. Druhým stěžejním projektem byla dostavba Elektrárny 

Prunéřov. U tohoto projektu jsme se ucházeli o několik obchodních balíčků. Nakonec jsme byli úspěšní a získali dodávku 

parovodů pro brněnskou fi rmu Tenza, a.s. Celkem jsme dodali kolem 50 tun materiálu v našem oblíbeném vysoce 

legovaném X10CrMoVNb9-1, a to trubky, ohyby a tvarovky a dalších 70 tun tvarovek, hlavně v materiálu P235GH a také 

nerezové a legované oceli 13CrMO4-5.

Největší projekt v historii střediska

Další díl této obrovské investiční akce jsme získali u našeho stabilního partnera Vítkovice Power Engineering. Tato akce 

je co do objemu, rozmanitosti a náročnosti jedním z největších projektů v celé historii našeho střediska.  Smlouvu jsme 

podepsali v červnu 2013 a následně jsme začali tuto zakázku, která se přehoupla až do roku 2014, realizovat.  Poslední 

velkou investiční akcí, o které jsme věděli dopředu, byl projekt Adularya - výstavba uhelné elektrárny v tureckém Yunus 

Emre. Na tento projekt jsme dodali několik obchodních balíčků, a to prostřednictvím našich velmi dobrých zákazníků - 

ČKD Praha DIZ, Vítkovice Power Engineerign a Doosan Škoda Power. 

Vedle těchto nejvýznamnějších projektů jsme pracovali na celé řadě menších akcí. Jednalo se zejména o dodávky 

materiálu pro našeho stálého partnera společnost G-Team a pro brněnský EKOL (projekt Babylon), dodávky 

vysokotlakého a středotlakého potrubí pro třineckou fi rmu ENEZA. Dále jsme dodávali trubky a tvarovky pro 

PIK a velké svařované potrubí pro Sigma Group. Opomenout nemůžeme ani každoroční dodávku izolovaného potrubí 

pro Čepro. 

Celkový počet zakázek přesáhl počet 3000. Se stejným počtem pracovníků střediska jsme dosáhli téměř 100 % nárůstu 

tržeb.
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PIPE AND ACCESSORIES

Record year for tube and pipe equipment: 100 % increase in sales 

2013 was a record year for our tube and pipe equipment center: we crossed the target of CZK 180 million in revenue. 

Since the beginning of the year we had three large projects in prospect which we knew they would be crucial to fulfi ll-

ment of the plan for 2013. 

The fi rst project was the supply of high alloy pipes X10CrMoVNb9-1. It was a supply of thick-walled pipes ranging 

from DN 250 to DN 500 with a total weight of 300 tons. Another key project was the completion of the power plant 

in Prunéřov. We made bids for several business packages in this project. Eventually, we were successful and acquired 

a supply of steam piping for Tenza, a.s. from Brno. In total, we supplied about 50 tons of material in our favorite high-alloy 

X10CrMoVNb9-1, namely pipes, bends and fi ttings and another 70 tons of fi ttings, mainly made of P235GH as well as 

stainless steel and alloy steel 13CrMO4-5.

The largest project in the history of our department

Another part of this huge investment project was for our stable partner Vítkovice Power Engineering. This project was 

one of the largest in the entire history of our department in terms of volume, variety and diffi  culty.  The contract was 

signed in June 2013, realization of this order began shortly afterwards and stretched over to 2014.  The last major invest-

ment project we knew about in advance was the Adularya coal-fi red power station in Yunus Emre, Turkey. We supplied 

several business packages for this project, through our very good customers - ČKD Prague DIZ, Vítkovice Power Engi-

neering and Doosan Škoda Power. 

In addition to these major projects, we worked on numerous smaller ones. These were primarily the supply of materi-

als for our long-term partner G-Team and for EKOL in Brno (Babylon project), supplies of high-pressure and medium-

pressure pipes for ENEZA in Třinec. We also supplied pipes and fi ttings for PIK and large welded pipes for Sigma Group. 

We should also mention the recurring annual supply of insulated pipes for Čepro. 

The total number of orders exceeded 3,000. With the same number of employees as last year, we achieved almost 

100 % increase in sales in our center.



KVALITA

Neustálé se zlepšujeme, nové systémové i výrobkové certifi káty, zákaznické audity 

Také v roce 2013 se nám dařilo naplňovat požadavek neustálého zlepšování systému managementu kvality, který máme 

stanoven v politice jakosti. Systém jsme doplnili o nový manuál dle amerického standardu API Q1, 9. vydání. Přezkoumali 

a doplnili jsme také společnou politiku EMS a OHSAS. Tento dokument jsme zveřejnili v podnikovém zpravodaji, všem 

zaměstnancům je dostupný také v systému Lotus Notes a naši zákazníci ho mohou najít na našich webových stránkách. 

Rok 2013 byl pro nás také rokem, kdy jsme v postupných krocích zaváděli integrovaný systém řízení – IMS. K po-

souzení systému, kontrole a dozoru byla nově oslovena certifi kační společnost TÜV NORD CERT. Ve dnech 21. - 23. října 

a 11. – 15. listopadu proběhla 1. a 2. etapa certifi kačního auditu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN 

OHSAS 18001. Ve dnech 21. - 23. října proběhl recertifi kační audit systému řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001 

a v listopadu pak recertifi kační audit systému řízení ochrany životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001. Všechny audity 

konstatovaly shodu s požadavky norem. Nebyly identifi kovány žádné neshody a společnost získala nové systémové 

certifi káty s platností do listopadu 2016.

V červnu roku 2013 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. Byla konstatována shoda 

s požadavky směrnice i technických předpisů a byla potvrzena platnost certifi kátu do 26. května 2014.

ARMATURY Group = spolehlivý dodavatel

Jako každý rok se také v průběhu roku 2013 uskutečnilo několik zákaznických auditů s cílem posoudit a doporučit 

společnost ARMATURY Group a.s. do registru dodavatelů. K nejdůležitějším patřily audity ruské společnosti Mosenergo, 

ČKD DIZ Praha a České rafi nérské, všechny s pozitivním výsledkem. 

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

nebo podle Technických reglementů pro Rusko. V roce 2013 jsme pro Evropskou unii nově certifi kovali šoupátka, ventily 

a zpětné a regulační klapky. Notifi kovaná organizace TÜV SÜD Czech nám vystavila výrobkové certifi káty s platností 

na deset let. Dále byly nově certifi kovány armatury naší základní produkce (kulové kohouty, šoupátka, ventily a zpětné 

klapky) pro trh celní unie, který tvoří Rusko, Bělorusko a Kazachstán. Certifi kační centrum NASTHOL Moskva vystavilo 

certifi káty shody s platností pět let.

Vytvořili jsme kancelář systémů řízení

V rámci přípravy a certifi kace systémů QMS, EMS a OHSAS jsme přistoupili k organizační změně, a to k vytvoření kanceláře 

systémů řízení. V polovině roku 2013 byl jmenován představitel vedení pro IMS a manažeři jednotlivých systémů řízení 

(viz schéma).
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Představitel vedení pro IMS

Manažer QMS

Systém řízení kvality

Manažer EMS

Systém řízení ochrany 

životního prostředí

Manažer OHSAS

Systém bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci
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We are constantly improving, new system and product certifi cates, customer audits

In 2013 we were again able to fulfi ll the requirement of continuous improvement in the quality management system, 

established in the quality policy. The system was expanded with a new guideline according to the American standard 

API SPEC Q1, 9th edition. We have also reviewed and expanded the common EMS and OHSAS policy. This document 

was published in our corporate magazine and it is also available to all employees in the Lotus Notes system and our 

customers can fi nd it on our website. 

2013 was also a year of implementing an integrated management system (IMS), which took place in steps. TUV NORD 

CERT is now the new authority for assessment, control and monitoring of the system. Within 21 and 23 October and 11 

and 15 November, the 1st and 2nd stages of the certifi cation audit took place for health and safety at work according to 

CSN OHSAS 18001. Recertifi cation audit of the quality management system according to CSN EN ISO 9001 took place 

between 21 and 23 October, recertifi cation audit of the environmental protection management system according to 

CSN EN ISO 14001 took place in November. All audits confi rmed compliance with the standards. No non-compliances 

were identifi ed and the company acquired new system certifi cates valid until November 2016.

In June 2013, a supervisory audit was performed by TÜV SÜD Czech, focusing on the quality management system with 

special evaluation of materials according to Directive PED 97/23/EC. Compliance was confi rmed with the requirements 

and technical regulations of the Directive as well as the validity of the certifi cate until 26 May 2014.

ARMATURY Group = a reliable supplier

As every year, several customer audits took place in 2013 to assess and recommend the company ARMATURY Group a.s. 

for the register of suppliers. Among the most important audits were those of the Russian company Mosenergo, ČKD DIZ 

Prague and Česká rafi nérská, all with positive results. 

As for product certifi cation of industrial valves, this is done according to the Directive PED 97/23/ES for Europe, or 

according to Technical Regulations for Russia. In 2013, we acquired new EU certifi cations for gate valves, globe valves 

as well as check and regulating valves. Notifi ed body TUV SUD Czech issued product certifi cates valid for ten years. Our 

basic production valves were also newly certifi ed (ball valves, gate valves, globe valves and check valves) for the Customs 

Union market consisting of Russia, Belarus and Kazakhstan. The Moscow NASHTOL certifi cation center issued certifi cates 

of conformity valid for fi ve years.

Introducing the Quality Management System offi  ce

In terms of preparation and certifi cation of QMS, EMS and OHSAS systems, we decided to implement an organizational 

change and create an offi  ce of management systems. In mid-2013, management representative for the IMS and manag-

ers of the individual management systems were appointed (see diagram). 
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PERSONALISTIKA

Růst výroby si vyžádal růst počtu zaměstnanců 

Personální práci v roce 2013 silně ovlivnil růst naší produkce. Velmi významný nárůst výroby se odrazil ve vyšších 

požadavcích na personál, zejména na kapacity obráběcích činností. Do výroby jsme přijali více než dvacet nových 

zaměstnanců, třetinu z nich se zaměřením na kovoobráběčské práce. K nárůstu kapacit došlo také u zámečnických 

a svařovacích činností.

V souvislosti s nárůstem výroby bylo nezbytně nutné posílit i kapacity skladování a expedice. Proto jsme přijali téměř 

deset nových pracovníků do divize logistiky. Od podzimu 2013 došlo k rozšíření směnnosti v expedici, pracuje se na dvě 

směny.

Nová organizační struktura = vyšší efektivita, konkrétnější zodpovědnost

Druhá polovina roku byla věnována přípravě nové organizační struktury, která je platná od 1. 1. 2014. Nová organizační 

struktura jasněji vymezuje hranice a odpovědnosti TOP a středního managementu. V rámci zvýšení efektivity došlo 

ke zrušení několika divizí a jejich začlenění do nové struktury ve formě oddělení. Například divize logistiky byla začleněna 

do divize obchodní jako oddělení logistiky. Podobně z kvalifi kační divize vzniklo oddělení personální divize. Nově pak 

vznikla divize technická. Od této struktury očekáváme vyšší efektivitu řízení a zejména konkrétnější odpovědnost za jed-

notlivé procesy.

I nadále jsme pokračovali v plánovaném vzdělávání zaměstnanců - ve spolupráci se vzdělávací agenturou jsme věnovali 

pozornost rozvoji znalostí a řízenému proškolování vedoucích pracovníků dílen. Vzdělávání bylo zaměřeno na vedení 

týmů, motivaci podřízených, plánování a kontrolování práce členů pracovních týmů. Pokračovala také spolupráce se 

Střední školou technickou  - dlouhodobou praxi v provozech ARMATURY Group vykonávalo celkem osm učňů oborů 

mechanik seřizovač CNC, obráběč kovů a zámečník.
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Vývoj počtu zaměstnanců v roce 2013

480

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

520

510

500

490 486
489

495

486
488 489 489 488

501

507
510

512



ANNUAL REPORT  2013  VÝROČNÍ ZPRÁVA

HUMAN RESOURCES

Increase in production required more employees 

HR activities in 2013 were strongly infl uenced by the increase in own production. Major increase in own production 

resulted in higher requirements on staff , particularly the capacity of machining operations. In production, we hired 

more than 20 new employees, a third of them specialized in metal-working. Capacities were also increased in fi tting and 

welding operations.

In connection with the increase in own production, storage and shipping capacities had to be improved as well. There-

fore, we hired almost ten new staff  in the logistics division. In autumn 2013, shift work was extended in expedition, 

currently working on two shifts.

New organization structure = higher effi  ciency, more specifi c responsibility

The second half of the year was devoted to preparations of a new organization structure valid from 1 January 2014. The 

new structure defi nes the boundaries and responsibilities of TOP and middle management more clearly. In order to 

increase effi  ciency, several divisions were abolished and integrated with the new structure in the form of departments. 

For example, the logistics division was integrated with the business division to form the LOGISTICS DEPARTMENT and 

similarly the qualifi cation division was transformed into a department in the personnel division. A new technical division 

was also formed. We expect this structure to deliver greater management effi  ciency and take care of specifi c responsi-

bilities for individual processes.

We continued our work in planned training of employees – in collaboration with an educational agency and paid 

attention to knowledge development and controlled training of workshop supervisors. The trainings focused on 

team management, motivation of subordinate employees, planning and controlling the work of team members. Our 

cooperation continued with the Engineering high school - eight trainees in long-term internships at ARMATURY Group 

from the mechanic operator of CNC, machinist and fi tter fi elds of study.
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Employee Headcount Development in 2013
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Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2013 (v tis. Kč)

Označení AKTIVA Číslo řádku Běžné účetní období Minulé úč. 
období

a b c Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 1 2 457 359 -409 980 2 047 379 1 672 238

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

B. Dlouhodobý majetek 3 765 024 -301 333 463 691 325 360

B.     I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 44 861 -40 308 4 553 2 076

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

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

             3. Software 7 44 798 -40 308 4 490 2 076

             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 63 0 63 0

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

B.     II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 680 971 -261 025 419 946 297 477

B.     II.    1. Pozemky 14 8 716 0 8 716 7 914

             2. Stavby 15 380 351 -98 642 281 709 227 574

             3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 236 412 -161 765 74 647 56 957

             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 18 939 0 18 939 4 940

             8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 36 461 -618 35 843 0

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

B.   III. Dlouhodobý fi nanční majetku 23 39 192 0 39 192 25 807

B.   III.     1. Podíly - ovládaná osoba 24 39 192 0 39 192 25 807

             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 fi nanční majetek 28 0 0 0 0

             6. Pořizovaný dlouhodobý fi nanční majetek 29 0 0 0 0

             7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fi nanční majetek 30 0 0 0 0
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Balance sheet – assets as at 31st December 2013 (in CZK thousands)

Designation ASSETS Line number Current accounting period Previous acc. 
period

a b c Gross Adjustment Net Net

TOTAL ASSETS 1 2 457 359 -409 980 2 047 379 1 672 238

A. Receivables for capital subscription 2 0 0 0 0

B. Fixed assets 3 765 024 -301 333 463 691 325 360

B.     I. Intangible fi xed assets 4 44 861 -40 308 4 553 2 076

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

               2. Research and development 6 0 0 0 0

             3. Software 7 44 798 -40 308 4 490 2 076

             4. Valuable rights 8 0 0 0 0

             5. Goodwill 9 0 0 0 0

             6. Other intangible fi xed assets 10 0 0 0 0

             7. Intangible fi xed assets in progress 11 63 0 63 0

             8. Advance payments for intangible fi xed assets 12 0 0 0 0

B.     II. Tangible fi xed assets 13 680 971 -261 025 419 946 297 477

B.     II.    1. Land 14 8 716 0 8 716 7 914

             2. Buildings 15 380 351 -98 642 281 709 227 574

             3. Individual movables and sets of movables 16 236 412 -161 765 74 647 56 957

             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 fi xed assets 19 92 0 92 92

             7. Tangible fi xed assets in progress 20 18 939 0 18 939 4 940

             8. Advance payments for tangible fi xed assets 21 36 461 -618 35 843 0

             9. Valuation diff erence of acquired assets 22 0 0 0 0

B.   III. Financial investments 23 39 192 0 39 192 25 807

B.   III.     1. Shares and ownership interests in controlled enterprises 24 39 192 0 39 192 25 807

             2. Shares and ownership interests in accounting units under 
substantial infl uence

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 fi nancial investments 28 0 0 0 0

             6. Financial investments acquired 29 0 0 0 0

             7. Advance payments for fi nancial investments 30 0 0 0 0
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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 1 684 160 -108 647 1 575 513 1 336 768

C.     I. Zásoby 32 658 725 -9 730 648 995 712 229

C.     I.     1. Materiál 33 191 995 -2 320 189 675 111 091

              2. Nedokončená výroba a polotovary 34 188 827 -2 770 186 057 227 000

               3. Výrobky 35 69 912 -723 69 189 82 947

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

             5. Zboží 37 192 668 -3 917 188 751 255 714

             6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 15 323 0 15 323 35 477

C.    II. Dlouhodobé pohledávky 39 2 233 0 2 233 104

C.    II.     1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 2 198 0 2 198 87

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

             3. Pohledávky - podstatný vliv 42 0 0 0 0

             4. Pohledávky za společníky, členy družstva, účastníky sdružení 43 0 0 0 0

             5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 35 0 35 17

             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 1 022 620 -98 917 923 703 622 077

C.   III.     1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 980 590 -98 883 881 707 577 172

             2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 50 25 178 0 25 178 18 471

             3. Pohledávky - podstatný vliv 51 0 0 0 0

             4. Pohledávky za společníky, členy družstva, účastníky sdružení 52 0 0 0 0

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

             6. Stát - daňové pohledávky 54 14 776 0 14 776 25 227

             7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 1 510 -34 1 476 929

             8. Dohadné účty aktivní 56 0 0 0 0

             9. Jiné pohledávky 57 566 0 566 278

C.    IV. Krátkodobý fi nanční majetek 58 582 0 582 2 358

C.    IV.    1. Peníze 59 578 0 578 462

             2. Účty v bankách 60 4 0 4 1 896

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

             4. Pořizovaný krátkodobý fi nanční majetek 62 0 0 0 0

D.     I. Časové rozlišení 63 8 175 0 8 175 10 110

D.     I.     1. Náklady příštích období 64 7 146 0 7 146 9 798

             2. Komplexní náklady příštích období 65 0 0 0 0

             3. Příjmy příštích období 66 1 029 0 1 029 312
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Designation ASSETS Line number Current accounting period Previous acc. 
period

a b c Gross Adjustment Net Net

C. Current assets 31 1 684 160 -108 647 1 575 513 1 336 768

C.     I. Inventory 32 658 725 -9 730 648 995 712 229

C.     I.     1. Materials 33 191 995 -2 320 189 675 111 091

              2. Work-in-progress and semi-fi nished products 34 188 827 -2 770 186 057 227 000

               3. Products 35 69 912 -723 69 189 82 947

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

             5. Merchandise 37 192 668 -3 917 188 751 255 714

             6. Advance payments for inventory 38 15 323 0 15 323 35 477

C.    II. Long-term receivables 39 2 233 0 2 233 104

C.    II.     1. Assets from trading relations 40 2 198 0 2 198 87

             2. Assets - controlling party 41 0 0 0 0

             3. Assets - substantial infl uence 42 0 0 0 0

             4. Assets for associates, cooperative members and partners 43 0 0 0 0

             5. Supplied long-term deposits 44 35 0 35 17

             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 1 022 620 -98 917 923 703 622 077

C.   III.     1. Assets from trading relations 49 980 590 -98 883 881 707 577 172

             2. Assets - controlling party 50 25 178 0 25 178 18 471

             3. Assets - substantial infl uence 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 14 776 0 14 776 25 227

             7. Granted short-time deposits 55 1 510 -34 1 476 929

             8. Estimated accrued receivables 56 0 0 0 0

             9. Other receivables 57 566 0 566 278

C.    IV. Short-term fi nancial assets 58 582 0 582 2 358

C.    IV.    1. Cash 59 578 0 578 462

             2. Bank accounts 60 4 0 4 1 896

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

             4. Short-term fi nancial assets acquired 62 0 0 0 0

D.     I. Accruals 63 8 175 0 8 175 10 110

D.     I.     1. Deferred expenses 64 7 146 0 7 146 9 798

             2. Complex deferred expenses 65 0 0 0 0

             3. Accrued revenues 66 1 029 0 1 029 312
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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 2 047 379 1 672 238

A. Vlastní kapitál 68 1 014 836 970 841

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 30 463 24 342

A.    II.     1. Emisní ážio 74 0 0

             2. Ostatní kapitálové fondy 75 0 0

               3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 30 463 24 342

             4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 77 0 0

             5. Rozdíl z přeměn společností 78 0 0

             6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností 79 0 0

A.   III. Rezervní fondy, nedělitelný fond, ostatní fondy ze zisku 80 243 067 243 067

A.   III.     1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 81 243 067 243 067

             2. Statutární a ostatní fondy 82 0 0

A    IV. Výsledek hospodaření minulých let 83 202 231 166 226

A    IV.    1. Nerozdělený zisk minulých let 84 202 231 166 226

             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 37 875 36 006

B. Cizí zdroje 88 1 017 485 695 396

B.     I. Rezervy 89 0 10 115

B.     I.     1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 90 0 10 115

             2. Rezerva na důchody a podobné závazky 91 0 0

             3. Rezerva na daň z přijmů 92 0 0

             4. Ostatní rezervy 93 0 0

B.    II. Dlouhodobé závazky 94 16 023 12 974

B.    II.     1. Závazky z obchodních vztahů 95 0 0

             2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 96 0 0

             3. Závazky - podstatný vliv 97 0 0

             4. Závazky ke společníkům, členům družstva, účastníkům sdružení 98 0 0

               5. Dlouhodobé přijaté zálohy 99 0 0

             6. Vydané dluhopisy 100 0 0

             7. Dlouhodobé směnky k úhradě 101 0 0
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Designation LIABILITIES Line number Current accounting period Previous accounting period

a b c 5 6

TOTAL LIABILITIES 67 2 047 379 1 672 238

A. Equity 68 1 014 836 970 841

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 30 463 24 342

A.    II.     1. Share premium 74 0 0

             2. Other capital funds 75 0 0

               3. Diff erence in valuation from overpriced property and liabilities 76 30 463 24 342

             4. Diff erence in valuation from overpriced changeovers 77 0 0

             5. Diff erence from change of legal form 78 0 0

             6. Diff erence in valuation from companies' changes 79 0 0

A.   III. Reserve funds, indivisible fund and other funds from profi t 80 243 067 243 067

A.   III.     1. Statutory reserve fund/indivisible fund 81 243 067 243 067

             2. Corporate and other funds 82 0 0

A    IV. Profi t/loss of previous years 83 202 231 166 226

A    IV.    1. Retained earnings of previous years 84 202 231 166 226

             2. Accumulated losses of previous years 85 0 0

             3. Diff erent profi t/loss of previous years 86 0 0

A.     V. Profi t/loss of current accounting period 87 37 875 36 006

B. Not-own capital 88 1 017 485 695 396

B.     I. Reserves 89 0 10 115

B.     I.     1. Reserves under special legislation 90 0 10 115

             2. Reserve for pensions and similar liabilities 91 0 0

             3. Income tax reserve 92 0 0

             4. Other reserves 93 0 0

B.    II. Long-term liabilities 94 16 023 12 974

B.    II.     1. Accounts payable 95 0 0

             2. Liabilities - controlling party 96 0 0

             3. Liabilities - substantial infl uence 97 0 0

             4. Liabilities to associates, cooperative members and partners 98 0 0

               5. Long-term advance payments received 99 0 0

             6. Bonds payable 100 0 0

             7. Long-term notes payable 101 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

               8. Dohadné účty pasivní 102 0 0

              9. Jiné závazky 103 0 0

              10. Odložený daňový závazek 104 16 023 12 974

B.   III. Krátkodobé závazky 105 423 479 454 432

B.   III.     1. Závazky z obchodních vztahů 106 369 226 407 110

             2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 107 570 22

             3. Závazky - podstatný vliv 108 0 0

             4. Závazky ke společníkům, členům družstva, účastníkům sdružení 109 0 0

             5. Závazky k zaměstnancům 110 11 942 11 810

             6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 111 6 764 6 706

               7. Stát - daňové závazky a dotace 112 1 653 1 668

               8. Krátkodobé přijaté zálohy 113 24 405 25 799

             9. Vydané dluhopisy 114 0 0

             10. Dohadné účty pasivní 115 8 919 1 317

             11. Jiné závazky 116 0 0

B.    IV. Bankovní úvěry a výpomoci 117 577 983 217 875

B.    IV.    1. Bankovní úvěry dlouhodobé 118 28 660 5 506

             2. Krátkodobé bankovní úvěry 119 548 109 211 155

             3. Krátkodobé fi nanční výpomoci 120 1 214 1 214

C.     I. Časové rozlišení 121 15 058 6 001

C.     I.     1. Výdaje příštích období 122 14 524 6 001

               2. Výnosy příštích období 123 534 0
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Designation LIABILITIES Line number Current accounting period Previous accounting period

a b c 5 6

               8. Conjectural debt account 102 0 0

              9. Other payables 103 0 0

              10. Due deferred tax 104 16 023 12 974

B.   III. Short-term liabilities 105 423 479 454 432

B.   III.     1. Accounts payable 106 369 226 407 110

             2. Liabilities - controlling party 107 570 22

             3. Liabilities - substantial infl uence 108 0 0

             4. Liabilities to associates, cooperative members and partners 109 0 0

             5. Payables to employees 110 11 942 11 810

             6. Payables to social security and health insurance 111 6 764 6 706

               7. State - due taxes and subsidies 112 1 653 1 668

               8. Short-term advance payments received 113 24 405 25 799

             9. Bonds payable 114 0 0

             10. Estimated accrued payables 115 8 919 1 317

             11. Other payables 116 0 0

B.    IV. Bank loans and assistances 117 577 983 217 875

B.    IV.    1. Long-term bank loans 118 28 660 5 506

             2. Short-term bank credits 119 548 109 211 155

             3. Short-term fi nancial assistances 120 1 214 1 214

C.     I. Accruals 121 15 058 6 001

C.     I.     1. Accrued expenses 122 14 524 6 001

               2. Deferred revenues 123 534 0
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Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2013 (v tis. Kč)

Označení TEXT Číslo řádku Skutečnost v běžném účetním období

a b c Sledovaném Minulém

   I. Tržby za prodej zboží 1 853 104 1 044 139

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 661 377 853 580

      + Obchodní marže 3 191 727 190 559

           II. Výkony 4 1 305 316 1 547 078

           II.  1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 966 639 1 056 996

     2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 -60 729 89 936

      3. Aktivace 7 399 406 400 146

B. Výkonová spotřeba 8 1 175 096 1 450 545

B.      1. Spotřeba materiálu a energie 9 938 611 1 221 992

B.     2. Služby 10 236 485 228 553

      + Přidaná hodnota 11 321 947 287 092

C. Osobní náklady 12 251 415 237 369

C.     1. Mzdové náklady 13 182 525 172 379

C.     2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0

C.     3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 61 959 58 477

C.     4. Sociální náklady 16 6 931 6 513

D. Daně a poplatky 17 2 093 691

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 28 707 31 988

   III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 256 340 362 335

   III.   1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 16 268 5 227

     2. Tržby z prodeje materiálu 21 240 072 357 108

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 234 187 345 665

F.      1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 26 468 3 925

     2. Prodaný materiál 24 207 719 341 740

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

25 -11 578 -29 451

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 17 464 24 795

H. Ostatní provozní náklady 27 26 771 41 088

  V. Převod provozních výnosů 28 0 0

I. Převod provozních nákladů 29 0 0

       * Provozní výsledek hospodaření 30 64 156 46 872
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Profi t and loss account as at 31st December 2013 (in CZK thousands)

Designation TEXT Line number Accounting period

a b c Current Previous

   I. Turnover 1 853 104 1 044 139

A. Cost of sales 2 661 377 853 580

      + Gross profi t/loss (sale margin) 3 191 727 190 559

           II. Production 4 1 305 316 1 547 078

           II.  1. Revenues from own products and services 5 966 639 1 056 996

     2. Variation in inventory by self activity 6 -60 729 89 936

      3. Capitalisation 7 399 406 400 146

B. Production consumption 8 1 175 096 1 450 545

B.      1. Consumption of materials and energy 9 938 611 1 221 992

B.     2. Services 10 236 485 228 553

      + Value added 11 321 947 287 092

C. Personal expenses 12 251 415 237 369

C.     1. Wages and salaries 13 182 525 172 379

C.     2. Remuneration of board members 14 0 0

C.     3. Social security expenses and health insurance 15 61 959 58 477

C.     4. Other social expenses 16 6 931 6 513

D. Taxes and fees 17 2 093 691

E. Depreciation of long-term tangible and intangible property 18 28 707 31 988

   III. Revenues from sales of fi xed assets and materials 19 256 340 362 335

   III.   1. Revenues from sales of fi xed assets 20 16 268 5 227

     2. Revenues from sales of materials 21 240 072 357 108

F. Net book value of fi xed assets and materials sold 22 234 187 345 665

F.      1. Net book value of fi xed assets sold 23 26 468 3 925

     2. Materials sold 24 207 719 341 740

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

25 -11 578 -29 451

    IV. Other operating revenues 26 17 464 24 795

H. Other operating expenses 27 26 771 41 088

  V. Transfer of operating revenues 28 0 0

I. Transfer of operating expenses 29 0 0

       * Operating profi t/loss 30 64 156 46 872
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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 fi nančního majetku 33 1 495 1 131

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

34 1 495 1 131

                 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0

                 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého fi nančního majetku 36 0 0

        VIII. Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku 37 0 0

K. Náklady z fi nančního 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 fi nanční oblasti 41 0 0

         X. Výnosové úroky 42 87 76

P. Nákladové úroky 43 5 889 6 626

         XI. Ostatní fi nanční výnosy 44 69 677 88 016

O. Ostatní fi nanční náklady 45 87 304 93 110

        XII. Převod fi nančních  výnosů 46 0 0

P. Převod fi nančních nákladů 47 0 0

       * Finanční výsledek hospodaření 48 -21 934 -10 513

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 4 347 353

Q.             1.  - splatná 50 1 298 53

                 2.  - odložená 51 3 049 300

      ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 37 875 36 006

       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 37 875 36 006

     **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 61 42 222 36 359
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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 fi nancial investments 33 1 495 1 131

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

34 1 495 1 131

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

                 3. Revenues from other fi nancial investments 36 0 0

        VIII. Revenues from short-term fi nancial 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 fi nance fi eld 41 0 0

         X. Interest revenues 42 87 76

P. Interest expenses 43 5 889 6 626

         XI. Other fi nancial revenues 44 69 677 88 016

O. Other fi nancial expenses 45 87 304 93 110

        XII. Transfer of fi nancial revenues 46 0 0

P. Transfer of fi nancial expenses 47 0 0

       * Profi t/loss from fi nancial operations 48 -21 934 -10 513

Q. Income tax on ordinary activity 49 4 347 353

Q.             1. - due 50 1 298 53

                 2. - deferred 51 3 049 300

      ** Profi t/loss from ordinary activity 52 37 875 36 006

       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 profi t/loss 58 0 0

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

     *** Profi t/loss for the accounting period 60 37 875 36 006

     **** Pretax trading income 61 42 222 36 359
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Příloha k roční účetní závěrce za rok 2013 (v tis. Kč)

Článek č. I
Základní údaje o účetní jednotce
1. IČ: 25572881
Název společnosti: ARMATURY Group a.s., Bolatická 39, 747 21 Kravaře
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelská činnost, poradenství a konzultace v oblasti strojírenské technologie, 
obstaravatelská činnost, truhlářství, zámečnictví, kovoobráběčství, nástrojářství, konstrukční práce ve strojírenství včetně stanovení technologických postupů, výroba, instalace 
a opravy elektrických strojů a  přístrojů, projektování a konstrukce strojů a zařízení - armatur, ubytovací služby, půjčování osobních motorových vozidel, montáž a opravy 
vyhrazených plynových zařízení, montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení, vedení účetnictví, výroba armatur a čerpadel, pronájem nebytových prostor 
včetně poskytování jiných služeb než základních, inženýrská činnost v investiční výstavbě , poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
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 miliónů Kč, 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 Kč upisováním 500 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1 milión Kč. 
Všechny akcie jsou kmenové a v listinné podobě. Zvýšení základního kapitálu proběhlo 7. 1. 2000 nepeněžitými vklady.

Statutární orgán - představenstvo                                         Dozorčí rada

předseda Šváček Petr
člen Dombková Monika
člen Kostřicová Lýdie

předseda Holeček Petr
místopředseda Černý Karel
člen Švančar Leo
člen Adámek Ladislav
člen Vavřínek Josef
člen Ing. Švančar Jindřich
člen Vaněk Jiří

V roce 2013 nedošlo ke změně organizační struktury - příloha č. 1.

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:

Ukazatel Zaměstnanců celkem Z toho řídící

1. Průměrný počet zaměstnanců 497 26

2. Mzdové náklady (521, 522) 182 525 16 298

3. Odměny členům orgánů (523) 0 0

4. Nákl. na soc. zabezpečení (524, 525, 526) 61 959 5 541

5. Sociální náklady (527) 6 931 697

6. Ostatní nákl. celkem (součet 2 až 5) 251 415 22 536

4. Půjčky, úvěry, záruky a ostatní plnění společníkům, akcionářům, členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů nebyly v roce 2013 poskytnuty.
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Supplement to Final Accounts as of 31st December 2013 (in thousands CZK)

Article I
General data included in the Supplement
1. Registration number: 25572881
Company name: ARMATURY Group a.s. 
Headquarters: Bolatická 39, 747 21 Kravaře
Legal form: joint stock company 
Line of business: purchase of goods for resale and sale of goods, mediation, consulting services in the fi eld of engineering technology, provision of services, joinery, locksmithery, 
metal-working industry, tool-making, design works in mechanical engineering including formulation of technological methods, production, installation and repairs of electrical 
machines and equipment, designing and construction of machines and devices – valves, accommodation services, passenger vehicles lending offi  ce, assembly and servicing 
of dedicated gas devices, assembly, repairs, servicing and revisions of dedicated electrical devices, accounting services, production of valves and pumps, lease of non-residential 
premises including other than basic services, engineering services in capital construction, provision of software and consulting services in the fi eld of software and hardware
Founded: 23 August 1999 
The joint stock company was founded by Memorandum of Foundation dated 27 July 1999.
Founders: Eko.Prima, spol. s r.o. with registered offi  ce in Brno, Libušino údolí 118, registration number 25507231, equity share of 33.3 %. 
MSA SERVIS, s.r.o. with registered offi  ce in Dolní Benešov, Hlučínská 41, registration number 62301900, equity share of 33.3 %. 
Armatury Servis Kravaře a.s. with registered offi  ce 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 certifi cates. 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 certifi cates. The capital increase was realised on 7 January 2000 by non-monetary investments.

Statutory body - Board of directors                                           Supervisory Board

Chairman Bc. Šváček Patr  
Member Dombková Monika 
Member Kostřicová Lýdie

  
President Holeček Petr
Vice-president Černý Karel
Director Švančar Leo
Director Adámek Ladislav
Director Vavřínek Josef
Director Ing. Švančar Jindřich
Director Vaněk Jiří

The organizational structure of the company was not changed in 2013 - see Annex No. 1. 

2. The joint stock company has following shares in basic capital of these companies:
a) ARMATÚRY GROUP, s r.o. with registered offi  ce in Žilina, Jánošíkova 264  - 100 % share
b) ARMATURY Group Poland Sp. z o.o. with registered offi  ce in Raciborz, Reymonta 14  - 100 % share
c) AG PUMPY s.r.o. with registered offi  ce in Kravaře, Bolatická 2045/39  - 51 % share
d) PRŮMYSLOVÝ AREÁL MARTINOV, s.r.o., with registered offi  ce in Kravaře, Bolatická 2045/39  - 100 % share
e) MARTINOV Group a.s., with registered offi  ce in Ostrava-Martinov, Martinovská 3168/48,  - 100 % share
f ) ARMATURY Group Co.Ltd, Zhangjiagang, China  - 100 % share

3. Average number of employees in fi scal period and personnel expenses

Index   Employees total   Of which managers 

1. Average number of employees 497 26

2. Wages and salaries (521, 522) 182 525 16 298

3. Remuneration of board members (523) 0 0

4. Social security expenses (524, 525, 526) 61 959 5 541

5. Social expenses (527) 6 931 697

6. Other expenses, total (sum of 2 through 5) 251 415 22 536

4. Loans of members of statutory bodies were not provided in 2013.
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Článek č. II
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
Účetní jednotka se řídí zákonem č. 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.
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 fi nancuje 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. 2012 Tvorba opravné položky Čerpání opravné položky Zůstatek k 31. 12. 2013

K zásobám celkem: 20 414 12 328 23 012 9 730

- materiál 3 987 2 535 4 202 2 320

- polotovary 7 410 3 195 7 835 2 770

- výrobky 1 087 973 1 337 723

- zboží 7 930 5 625 9 638 3 917

K pohledávkám celkem: 89 697 9 766 580 98 883

- v insolvenci 88 337 1 441 416 89 362

- dle § 8c 21 16 11 26

- k nepromlčeným 152 0 25 127

- účetní opravné položky 1 187 8 309 128 9 368

Opravná položka k zálohám 
(314)

0 34 0 34

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. 2013 s ohledem na zásadu opatrnosti.

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. 
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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 fi led 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 semifi nished products, products and modifi ed goods are assessed in fi xed prices. The diff erence 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 signifi cant increase in divergency regarding fi xed 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. 
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 fi scal period. 
3. Inventory accounting
Inventory accounting is made by “A” method while other acquisition-related costs - transportation, duties, insurance premium, commissions - are fi led 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 fi xed price method. At the same time, accounting of semifi nished 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. 2012 Creation of adjustment Drawing on adjustment Balance as of 31. 12. 2013

Concerning total inventories: 20 414 12 328 23 012 9 730

- material 3 987 2 535 4 202 2 320

- semi-fi nished goods 7 410 3 195 7 835 2 770

- products 1 087 973 1 337 723

- merchandise 7 930 5 625 9 638 3 917

To receivables, total: 89 697 9 766 580 98 883

- in bankruptcy proceedings 88 337 1 441 416 89 362

- according to § 8c 21 16 11 26

- to imprescriptive   receivables 152 0 25 127

- accounting adjustments 1 187 8 309 128 9 368

Adjustments to advance (314) 0 34 0 34

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 amounting to 100 % provided that more than a year has elapsed 
since the agreed due date and current receivables were not settled at the balance sheet date. Resources for compilation of the above adjustments were taken from check of 
receivables as of 31 December 2013 taking account of the cautiousness principles.

5. Depreciation plans
Depreciation plans for long-term assets are made in accordance with an in-house directive. In the fi scal period in view, all long-term assets were uniformly depreciated subject 
to particular groups specifi ed 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 accordance with the practice of original owner. Time amortisation is used according to an in-house 
directive for moulds, templates, software, jigs and fi xtures. 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 
signifi cantly aff ect time or factual continuity of costs and yields. 

6. Rates and foreign currency translation adjustments
A fi xed 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. 
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Článek č. III
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
1. Významné změny majetku:
Nehmotný dlouhodobý majetek

Stav k  1. 1. 2013 Pořízení 2013 Vyřazení 2013 Stav k 31. 12. 2013 Oprávky

Software 40 069 3 369 0 43 438 39 211

Drobný NDM 1 191 189 20 1 360 1 097

Celkem 41 260 3 558 20 44 798 40 308

Nedokončený 
DNM

0 63

Hmotný dlouhodobý majetek

Stav k  1. 1. 2013 Pořízení 2013 Vyřazení 2013 Stav k 31. 12. 2013 Oprávky

Pozemky 7 914 843 41 8 716 0

Budovy a stavby 317 339 93 923 30 911 380 351 98 642

Stroje a zařízení 140 453 25 957 3 106 163 303 109 017

Dopravní 
prostředky

46 915 11 870 11 103 47 682 32 325

Drobný majetek 22 830 3 726 1 130 25 427 20 423

Ostatní majetek 92 0 0 92 0

Celkem 535 543 136 319 46 291 625 571 260 407

Nedokončené 
investice

4 940 237 727 223 728 18 939

Zálohy na poř. 
majetku 

618 74 624 38 782 36 461 618

Celkem 541 101 448 670 308 801 680 971 261 025

*opravná položka k poskytnuté záloze

a) Finanční pronájem v roce 2013 neprobíhal.
b)  K 31. 12. 2013 společnost eviduje majetek neuvedený v rozvaze a sledován pouze v operativní evidenci ve výši 1 624 tis. Kč.
c)  Ve prospěch České spořitelny, a.s. je zastavena budova č. p. 129 a pozemek parc. č. 318/5, 318/6, 318/13, 318/14 a 318/16 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 fi nančního pronájmu. 

e) Přehled majetkových účastí (v 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 15 095 671

ARMATURY Group Poland Sp. z o.o. 376 1 032 -2

AG PUMPY s.r.o. 841 2 846 3154

Průmyslový areál Martinov s.r.o. 0,001 12 896 3 848 

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

ARMATURY Group, Čína 7 264 7 255 0

Celkem 8 729 39 192

2. Pohledávky

Pohledávky z obchodního styku
- rozvaha ř. 049 + 040

Stav k  31. 12. 2013 Opravné položky

 - ve lhůtě splatnosti 654 387

 - po lhůtě splatnosti do 180 dnů 184 241

 - po lhůtě splatnosti od 180 do 360 dnů 35 321 31

 - po lhůtě splatnosti nad 360 dnů 108 839 98 852

Celkem pohledávky z obchodního styku 982 788 98 883
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Article III
Additional information to balance sheet and profi t and loss account
1. Important changes of possession:
 Long-term intangible assets

As of 1. 1. 2013 Purchase 2013 Liquidation 2013 As of 31. 12. 2013 Accumulated 
depreciations

Software 40 069 3 369 0 43 438 39 211

Low-value long-term 
intangible assets

1 191 189 20 1 360 1 097

Total 41 260 3 558 20 44 798 40 308

Unfi nished long-term 
intagible assets

0 63

Long-term tangible assets

As of 1. 1. 2013 Purchase 2013 Liquidation 2013 As of 31. 12. 2013 Accumulated 
depreciations

Land 7 914 843 41 8 716 0

Buildings 317 339 93 923 30 911 380 351 98 642

Machines and devices 140 453 25 957 3 106 163 303 109 017

Transportation means 46 915 11 870 11 103 47 682 32 325

Low-value assets 22 830 3 726 1 130 25 427 20 423

Other assets 92 0 0 92 0

Total 535 543 136 319 46 291 625 571 260 407

Unfi nished investment 4 940 237 727 223 728 18 939

Advances for purchase 
of assets

618 74 624 38 782 36 461 618

Total 541 101 448 670 308 801 680 971 261 025

* Accounting adjustments for provided credit

a) Financial leasing was not in 2013.
b)  As of 31 December 2013, the company registers assets not specifi ed in balance sheet, monitored only in operative fi les, amounting to 1,624,000 CZK
c)  Building No. 129 and parcel No. 318/5, 318/6, 318/13, 318/14, 318/16 is mortgaged in favour of Česká spořitelna, a.s. This property is entered in the Land Register maintained 

by the Cadastral Offi  ce for the Moravian-Silesian Region, offi  ce 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 signifi cantly higher than their evaluation in accounting, it is a property after termination of leasing.

e) Summary of investments in CZK

Shares in controlled subsidiaries Balance following appraisal by 
equivalence - the value of owner equity 

in controlled subsidiaries

Current year fi nancial result in controlled 
subsidiaries 

ARMATÚRY GROUP, s.r.o., Slovakia 248 15 095 671

ARMATURY Group Poland Sp. z o.o. 376 1 032 -2

AG PUMPY s.r.o. 841 2 846 3154

Průmyslový areál Martinov s.r.o. 0,001 12 896 3 848 

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

ARMATURY Group Co.Ltd, China 7 264 7 255 0

Total 8 729 39 192

2. Receivables

Short-term receivables of commercial relation 
- balance sheet, line 049 + 040

As of 31. 12. 2013 Adjustments

 - in due day 654 387

- within 180 days after due date 184 241

- from 180 to 360 days after due date 35 321 31

- more than 360 days after due date 108 839 98 852

Receivables from other companies in the group 982 788 98 883
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Pohledávky k podnikům ve skupině 25 178 0

- z toho z obchodního styku 21 289 0

- půjčky 3 889 0

Souhrnná výše pohledávek v cizí měně je  616 643 tis. Kč.

Rozpis dle měn (měna) EUR USD PLN

Souhrn v cizí měně v tis. 16 266 5 198 10 169

3. Přehled o změnách vlastního kapitálu

Stavy v minulém účetním období Stavy v běžném Rozdíl běžné – minulé období

Vlastní kapitál 970 841 1 014 836 43 995

Z toho

Základní kapitál (411) 501 200 501 200 0

Vlastní akcie /-/ (252)

Emisní ážio (412)

Ostatní kapitál. fondy (413)

Oceňovací rozdíly (414 + 415) 24 342 30 463 6 121

Zákonný rezervní fond (421) 243 067 243 067 0

Nedělitelný fond (422)

Statutární a ostatní fondy (423,427,411)

Nerozdělený zisk minulých let (428) 166 226 202 231 36 005

Neuhrazená ztráta z min. let (-429)

Hospodářský výsledek za účetní období 36 006 37 875 1 869

V běžném roce jednotka na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 28. 6. 2013 převedla zisk za rok 2012 ve výši 36 006 tis. Kč na účet nerozdělený zisk minulých let. 

4. Závazky
Krátkodobé závazky

Krátkodobé závazky z obchodního styku – rozvaha ř. 106 369 226

- ve lhůtě splatnosti 253 425

- po lhůtě splatnosti 115 801

           - do 180 dnů 112 918

           - nad 180 dnů do 360 dnů 0

           - nad 360 dnů 2 883

                      - z toho více než 3 roky 46

Závazky k zaměstnancům 11 942

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění 6 764

Závazky vůči FÚ 1 653

Závazky k podnikům ve skupině 570

- z toho z obchodního styku 570

- ovládající a řídící osoba 0

Souhrnná výše závazků z obchodního styku v cizí měně je 157 198 tis. Kč

Rozpis dle měn (měna) EUR PLN CNY USD NOK GBP

Souhrn v cizí měně 4 965 232 0 969 0 7

Veškerá výše evidovaných daňových nedoplatků byla uhrazena v lednu 2014. 
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Receivables from other companies in the group 25 178 0

- trading relation 21 289 0

- loans 3 889 0

Summary of foreign-currency receivables in thousands CZK: 616 643 

Specifi cation by currency EUR USD PLN

Foreign-currency summary 16 266 5 198 10 169

3. Summary of changes in equity capital

Previous accounting period Current accounting period Current – past year diff erence

Equity capital 970 841 1 014 836 43 995

Of which:

Registered capital (411) 501 200 501 200 0

Own shares /-/ (252)

Share premium (412)

Other capital funds (413)

Diff erence in valuation (414 + 415) 24 342 30 463 6 121

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) 166 226 202 231 36 005

Accumul. losses from prev. years (-429)

Economic results of accounting period 36 006 37 875 1 869

As decided by the general meeting on 28 June 2013, the entity transferred the 2012 profi t of 36,006,000 CZK to the account of undistributed profi t from previous years . 

4. Payables 
Short-time payables

Short-time payables from trading - balance sheet, line 106 369 226

- in due date 253 425

- after due date 115 801

    - until 180 days 112 918

    - more than 180 days until 360 days 0

    - more than 360 days 2 883

                      - more than 3 years 46

Payables to employees 11 942

Payables of social and health insurance 6 764

Unpaid payables to Tax Offi  ce 1 653

Payables to other companies in the group 570

- trading relation 570

- controlling and directing party 0

Summary of foreign-currency payables in thousands CZK of commercial relation: 157 198

Specifi cation by currency EUR PLN CNY USD NOK GBP

Foreign-currency summary 4 965 232 0 969 0 7

All the above specifi ed tax arrears were paid in January 2014.
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5. Zákonné rezervy

Druh rezervy a její označení Počáteční stav k 1. 1. 2013 Tvorba Čerpání Konečný stav k 31. 12. 2013

Rezerva na opravy hmotného 
majetku

10 115 0 10 115 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 491 931 361 173 853 104

2. Tržby z prodeje výrobků 507 852 370 978 878 830

3. Tržby z prodeje služeb 76 949 10 860 87 809

4. Změna stavu vnitropodnikových zásob -60 729 -60 729

5. Aktivace 399 406 399 406

6. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 16 268 16 268

7. Tržby z prodeje materiálu 191 561 48 511 240 072

8. Ostatní provozní výnosy 17 464 17 464

9. Výnosy z podílů v ovládaných osobách 1 495 1 495

10. Výnosy úrokové 87 87

11. Ostatní fi nanční výnosy 69 677 69 677

Výnosy z provozní činnosti celkem 1 711 961 791 522 2 503 483

7. Výzkum a vývoj
Na výzkum a vývoj byly vynaloženy výdaje ve výši 29 098 tis. Kč.

8. Bankovní záruky 
K 31. 12. 2013 společnost čerpá bankovní záruky ve výši 103 340 tis. Kč.

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 fi nancovat plánovaný dynamický rozvoj. K 31. 12. 2013 je jediným majitelem dluhopisů společnost ARMATURY 
Group a.s.

V  Dolním Benešově 30. 6. 2014  Ing. Vladimír Nekuda, MBA
 Generální ředitel společnosti
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5.  Statutory reserves and others

Type of reserve and its designation
Beginning balance as 

of 1. 1. 2013
Creation Drawing

Final balance as of 
31. 12. 2013

Reserve for adjustments to tangible assets 10 115 0 10 115 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 491 931 361 173 853 104

2. Revenues from products 507 852 370 978 878 830

3. Revenues from services 76 949 10 860 87 809

4. Change in inventory -60 729 -60 729

5. Capitalization 399 406 399 406

6. Revenues from sales of long-term assets 16 268 16 268

7. Revenues from sales of materials 191 561 48 511 240 072

8. Other operating revenues 17 464 17 464

9. Revenues from shares in controlled parties 1 495 1 495

10. Interest revenues 87 87

11. Other fi nancial revenues 69 677 69 677

Business revenues total 1 711 961 791 522 2 503 483

7. Research and development
Expenses for research and development were 29,098,000 CZK.

8. Bank guarantees
Total bank guarantees were 103,340,000 CZK by 31 December 2013. 

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 2013 is ARMATURY Group 
the sole owner of the bonds. 

Dolní Benešov, 30th June 2014   Ing. Vladimír Nekuda, MBA
 Chief Executive Offi  cer
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Organizující schéma 

ARMATURY Group a.s. k 31. 12. 2013 
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Organization chart of ARMATURY Group a.s. 

as of 31st December 2013
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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 offi  ce
Bolatická 39, 747 21 Kravaře
tel.: +420/553 680 111
fax: +420/553 680 333
e-mail:: kravare@agroup.cz

Provozovna / Sales offi  ce
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 offi  ce
Jánošíkova 264, 010 01 Žilina
tel.: +421/41/707 77 77
fax: +421/41/707 77 70
e-mail:: zilina@agroup.cz

Provozovny / Sales offi  ces 
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

АО „АРМАТУРЫ Гроуп“
 
3 Тверская-Ямская д. 31/35
125047 Москва, Россия
тел./факс: +7/495 956 3335

e-mail:: ag-moscow@col.ru

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:: ag-moscow@col.ru

www.armaturygroup.cz
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