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Dámy a pánové, vážení obchodní partneři, 
 
rok 2015 byl pro naši společnost velice náročný. Podařilo se nám úspěšně dokončit všechny plánované 
investice a vybudovat zázemí pro konstruktéry v nových administrativních prostorách. V první polovině 
roku došlo ke stěhování skladů armatur a potrubí z provozoven v Kravařích a Ostravě Martinově včetně 
administrativy do revitalizovaného areálu v Dolním Benešově. V Kravařích zůstali jen pracovníci 
oddělení oprav a služeb. Relokaci tak velkého rozsahu firma zvládla bez přerušení činnosti. Společnost 
ARMATURY Group tímto centralizovala svá pracoviště na jednom místě, což je obrovskou výhodou 
zejména z hlediska logistiky a možnosti efektivního využívání kapacit. 
 
Ačkoliv díky investicím máme k dispozici nadstandardní a moderní podmínky, výsledky, kterých jsme 
dosáhli, nejsou uspokojivé. Po dlouhých letech jsme nenaplnili plánované hodnoty tržeb a zůstali tři 
procenta pod plánem. Část tohoto propadu je dána posunutím realizace některých zakázek do dalších 
let. Pokles je patrný zejména na poli prodeje komodit, jakými jsou pro nás zboží, potrubí a příslušenství. 
Výsledky z prodeje vlastní výroby byly na úrovni plánovaných hodnot. Negativní vliv na celkový výsledek 
hospodaření měly zajistné i vnější faktory, jako přetrvávající ekonomické sankce vůči Rusku, nízká cena 
ropy a jiných komodit, zhoršení investiční nálady investorů.  
 
Na aktuální situaci v našem podnikání jsme byli nuceni reagovat zavedením úsporných opatření a změn 
v řízení s větším důrazem na zákazníka, kvalitu a náklady. Došlo ke zrušení postu generálního ředitele, 
vedení firmy tvoří předseda představenstva, výkonný ředitel, finanční ředitel a ředitel pro systémy a 
zdroje. Sloučením výroby kravařské a dolnobenešovské vznikla jen jedna výrobní divize, kterou vede 
jeden výrobní ředitel.  
 
Věřím, že opatření, která jsme zavedli, budou dostatečná a povedou k tomu, co jsme si předsevzali: být 
úspěšnou, evropskou, konkurenceschopnou společností. Plán 2016 je sestaven na reálných odhadech 
v jednotlivých obchodních teritoriích, je však ambiciózní vzhledem k nelehké celosvětové situaci. Máme 
k dispozici kvalitní a zkušené pracovníky, moderní technologie a především odhodlání obstát v tvrdé 
konkurenci a posunout naši firmu k lepším výsledkům.  
  
 
 
 
 
Petr Holeček 
Předseda představenstva 
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Energetika 43%

Hutnictví 16%

Petrochemie 7%

Vodárenství 5%

Ropa a plyn 29%

 

 

  

ARMATURY Group a.s. 
 

ARMATURY Group a.s. Významný český výrobce průmyslových armatur, dodavatel potrubí a příslušenství, poskytovatel 
servisních služeb a poradenství. Na trhu působí již od roku 2000. Tradice této české firmy vychází 
z více než padesátileté historie výroby armatur v Hlučínském regionu. Již od svého vzniku se tato 
společnost dynamicky rozvíjí, investuje do vývoje, výrobních technologií a především do výstavby 
nových výrobních hal, které by v budoucnu měly ještě více rozšířit stávající výrobu. V současnosti 
činí roční objem produkce více než 100 000 armatur a 500 000 položek potrubí a příslušenství. Více 
než 70 % celkové produkce společnosti se prostřednictvím subdodavatelů exportuje do 65 zemí po 
celém světě. 

 

 
Oblasti působení 

 

Oblasti působení 
Největší část produkce a služeb směřuje do oblasti klasické a jaderné energetiky, plynárenství a 
ropného průmyslu. Firma má však široké zaměření a působí i v dalších průmyslových odvětvích. 

 

 
Největší část produkce a služeb směřuje do oblasti klasické a jaderné energetiky, plynárenství a 
ropného průmyslu. Firma má však široké zaměření a působí i v dalších průmyslových odvětvích. 

 Podíl tržeb dle odvětví 2015 

 

Průmyslové armatury 
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Kohouty 38%

Šoupátka 25%

Klapky 17%

Ventily 8%

Hutní armatury
8% Ostatní 4%

 

 
  

Průmyslové armatury 
 

Průmyslové armatury 
Významnou předností firmy je široká nabídka sortimentu průmyslových armatur. ARMATURY Group 
poskytuje svým zákazníkům možnost komplexní dodávky technologických celků, která zahrnuje 
kompletaci různých průmyslových armatur a potrubí, včetně projektové dokumentace a poradenství 
již při vývoji. Společnost vyvíjí a vyrábí také speciální armatury, které jsou používané v 
nejnáročnějších provozních podmínkách. 

 

 
Významnou předností firmy je široká nabídka sortimentu průmyslových armatur. ARMATURY Group 
poskytuje svým zákazníkům možnost komplexní dodávky technologických celků, která zahrnuje 
kompletaci různých průmyslových armatur a potrubí, včetně projektové dokumentace a poradenství 
již při vývoji. Společnost vyvíjí a vyrábí také speciální armatury, které jsou používané v 
nejnáročnějších provozních podmínkách. 

 

Potrubí a příslušenství 
 

 

Potrubí a příslušenství 
 

Společnost je schopna zajistit dodávku kompletní sestavy potrubní trasy v různých materiálových 
provedeních dle norem EN, ASME/ASTM a jiných světových standardů včetně uložení a konečné 
povrchové úpravy. 
 
 Trubky a roury 
 Příruby 
 Tvarovky 
 Výkovky 
 Spojovací a těsnící materiál 
 Prefabrikace potrubí 
 Svařence 

 

 
Společnost je schopna zajistit dodávku kompletní sestavy potrubní trasy v různých materiálových 
provedeních dle norem EN, ASME/ASTM a jiných světových standardů včetně uložení a konečné 
povrchové úpravy. 
 
• Trubky a roury 
• Příruby 
• Tvarovky 
• Výkovky 
• Spojovací a těsnící materiál 
• Prefabrikace potrubí 
• Svařence 

Podíl produktů na tržbách 2015 

 

Průmyslové armatury 

Potrubí a příslušenství 



 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

 

VLADIMÍRA VÁCLAVÍKOVÁ 8 

 

 
Z pohledu tuzemského obchodu byl rok 2015 úspěšný: plánované tržby z prodeje armatur se podařilo 
naplnit. Plán tržeb v komoditě potrubí a příslušenství se ale splnit nepodařilo, jedním z důvodů byla 
personální obměna týmu. Oddělení potrubí a příslušenství, včetně skladů a expedice, se přestěhovalo 
z provozovny v Ostravě Martinově do revitalizovaných prostorů v průmyslovém areálu společnosti 
ARMATURY Group v Dolním Benešově. Došlo tak k zefektivnění a zrychlení všech procesů týkajících 
se manipulace, úprav a skladovaní celého sortimentu potrubí a příslušenství. 

 

Český trh je globální  
 
Pouze necelá polovina tuzemských dodávek zůstává na domácím trhu. Více než polovina zakázek 
společnosti míří do zahraničí přes firmy jako Doosan Škoda Power, Chemoprojekt, Vítkovice, 
Siemens, Unis a další, které vyvážejí technologické celky. Celosvětová globalizace ovlivňuje také 
tuzemský trh. Růst konkurence cenově výhodnějšího zboží ze zahraničí má za následek pokles marží. 
Jediný způsob, jak v této konkurenci obstát, je nabízet kvalitu za odpovídající cenu, krátké dodací 
termíny a individuální přístup k řešení požadavků zákazníka.   
Společnost ARMATURY Group se stala výhradním zástupcem společnosti KÖNIG + CO. GmbH pro 
Českou republiku a Slovensko. Německá firma KÖNIG + CO. GmbH je jedním z nejvýznamnějších 
výrobců klenutých den, kuželů a speciálních lisovaných dílů pro nádoby, nádrže atd.  
 
Mezi významné zakázky globálního významu patřila dodávka armatur a potrubních celků pro Doosan 
Škoda Power. Zboží v celkové hodnotě 25 milionů korun bylo určeno pro největší solární elektrárnu 
na světě v Chile.  Součástí dodávky byly také zpětné odběrové klapky. Prostřednictvím stejného 
zákazníka firma dodala ocelová šoupátka S33 do paroplynové elektrárny Meghnaghat v Bangladéši. 
Zakázka zahrnovala také servisní práce na armaturách a servopohonech.   
 

Obří kulové kohouty pro NET4GAS 
 
Důležitým momentem bylo získání zakázky ve veřejném výběrovém řízení na dodávku kulových 
kohoutů pro firmu NET4GAS. Zakázka obsahovala vedle jiných armatur také dva kusy velkých 
kulových kohoutů o jmenovité světlosti DN 1400 v celosvařovaném provedení, připojení přivařovací, 
pro nadzemní montáž, s elektrickým ovládáním pomocí převodu a pohonu AUMA. Všechny kulové 
kohouty od DN 50 až po DN 1400 z této velké zakázky byly úspěšně instalovány na liniových částech 
a kompresních stanicích po celé České republice.  
 

Servis je silnou devízou ARMATURY Group  
 
Poskytování záručních a pozáručních servisních služeb na celý sortiment průmyslových armatur a 
pohonů je pro ARMATURY Group samozřejmostí, stejně jako nonstop havarijní služba, která je 
připravena 24 hodin denně. Firma v průběhu roku rozšířila počet plně vybavených, výjezdových 
servisních vozidel, které umožňují okamžitý výjezd k zákazníkovi. Kompletní obnova armatur, včetně 
demontáže a montáže, byla realizována v ArcelorMittal Ostrava. Rozsáhlé generální opravy armatur 
se prováděly pro ČEZ, Doosan Škoda Power, Severočeské vodovody a kanalizace a další. Zajímavá 
byla zakázka pro Povodí Ohře, která se týkala opravy ocelových šoupátek DN 1400 přímo na vodním 
díle Jesenice. 
  

Tuzemský obchod  
 

 

Tuzemský obchod armatur a potrubí 
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Výsledky zahraničního obchodu v roce 2015 byly zásadním způsobem ovlivněny vnějšími 
ekonomickými a politickými faktory. Komplikované podmínky a prostředí pro získání zakázek v Rusku, 
tamní upřednostňování dodávek z místních zdrojů a zdrojů mimo Evropskou unii, nízká cena ropy, 
stagnace investiční nálady v Evropě, to vše mělo negativní vliv na celkový výsledek zahraničního 
obchodu, který zaznamenal za rok 2015 tříprocentní pokles.  

Rusko stagnuje, příležitosti na nových trzích 
 
Ztráty na ruském trhu se firmě podařilo eliminovat prací obchodníků na ostatních zahraničních trzích. 
Hledání nových příležitostí přineslo úspěchy v Uzbekistánu a Kazachstánu, kam firma dodala stovky 
kulových kohoutů DN 400 až DN 1400 pro nadnárodní společnost LUKOIL prostřednictvím firmy Eriell. 
Nejzajímavější část zakázky tvořily obří kulové kohouty DN 1400 určené pro zařízení v Jižní Kemači. 
Ostatní armatury byly určené do potrubních systémů v nalezišti plynu Gissar.  

Nárůst prodeje do Alžírska a Indonésie 

V roce 2015 se firmě dařilo navázat na aktivity předchozích let a získat řadu zajímavých zakázek, 
především v Alžírsku, Súdánu, Indonésii a Dálném Východě. Zejména z pohledu dodávek do severní 
Afriky se rok 2015 zapíše jako velmi úspěšný. Firma vyexpedovala více než 700 kulových kohoutů do 
Alžírska, kde slouží k přepravě zemního plynu. Dodávky armatur pro alžírský Cameg budou 
pokračovat také v roce 2016.  

Zajímavé zakázky se podařilo získat v Indonésii, jednalo se především o dodávky kulových kohoutů 
pro indonéskou plynárenskou společnost a zpětné odběrové klapky pro Siemens. Rok 2015 můžeme 
charakterizovat jako rok kulových kohoutů. Jen do Indonésie firma vyexpedovala půl druhého tisíce 
kulových kohoutů. Další kulové kohouty směřovaly například do Rakouska, Polska, Iráku a také do 
Guatemaly, kde fungují ve vodní elektrárně v San Andrés.  

Také zájem o odběrové klapky ARMATURY Group roste. Mezi významné odběratele této komodity 
patří Doosan Škoda Power, Siemens, Brodrene Dahl. Do norských vodních elektráren firma dodává 
vedle tohoto sortimentu také kulové kohouty a uzavírací klapky s pákou a závažím. 

Významné dodávky do hutního průmyslu  

ARMATURY Group patří mezi významné výrobce speciálních armatur do hutních provozů. Vedle 
tradičních a dlouholetých partnerů, mezi které patří ArcelorMittal, U.S. Steel Košice, Severstal, 
Zaporozhstal, se podařilo získat nové zákazníky v Rusku a na Ukrajině. Například do metalurgického 
kombinátu v ruském Lipecku putovala šoupátka a zpětné armatury. Pro rekonstrukci vysoké pece 
v Nižním Tagilu firma dodala uzavírací a škrtící klapky. Další hutní armatury směřovaly do hutí 
v Magnitogorsku a Cherepovets.  

  

Zahraniční obchod 
 

Zahraniční obchod 
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V současném světě globalizace musí průmyslové armatury vyhovovat jednak požadavkům velkých 
nadnárodních společností, jako jsou RWE, SIEMENS, OMV, ALSTOM, DOOSAN, GE, LUKOIL, 
GAZPROM a další, ale také musí být konkurenční svou cenou a dodacím termínem. V mnoha 
případech totiž dnes, oproti minulosti, nestanovuje cenovou úroveň evropská konkurence, nýbrž asijští 
výrobci. Požadavky světového trhu je schopna naplňovat jen firma s fungujícím výzkumem a vývojem 
na základě kvalitní práce konstruktérů. Společnost ARMATURY Group má vlastní tým konstruktérů a 
vývojářů, kteří zdokonalují a rozšiřují stávající široký sortiment armatur o stále nová provedení. Sledují 
trendy na trhu, reagují na specifické požadavky zákazníků při respektování environmentálních potřeb. 
Výsledkem je rozrůstající se rozsah produkce v jednotlivých typových řadách. 
 

Nová konstrukce kulových kohoutů  
 
V roce 2015 se podařilo úspěšně vyrobit a dodat kulové kohouty DN 1400. Při výrobě těchto 
náročných armatur firma využila nových technologií, které byly pořízeny v rámci obrovských investic 
do nových průmyslových hal v minulém období. Sortiment kulových kohoutů se rozšířil o provedení 
K92.3 a K92.4, což jsou kulové kohouty na čepech bez desek. Tyto kulové kohouty jsou vhodné pro 
použití v provedení kov x kov a se sedly s těsněním PTFE. 
 
V oblasti uzavíracích klapek došlo díky novému strojovému parku ke zkvalitnění výroby klapek 
s trojitou excentricitou s těsněním kov x kov. U zpětných odběrových klapek C09.6 je patrný nárůst 
požadavků na provedení s horním ovládáním, které je technicky náročnější. V průběhu roku bylo 
vytvořeno a zpracováno několik desítek typů tohoto provedení. 
 

Vývoj v oblasti speciálních a hutních armatur 
 
V oblasti hutních a speciálních armatur se firmě podařilo vyrobit regulační klapku o jmenovité světlosti 
DN 2700, dále vysokotlaké šoupátko S43 DN 400 a řadu dalších speciálů. Realizace nových 
konstrukčních řešení by nebyla možná bez účinné podpory celé technické přípravy. Díky nově 
nastaveným procesům v oblasti svařování a obrábění se podařilo veškeré nové výrobky realizovat 
v požadovaných termínech a kvalitě. 
 
  

Výzkum a vývoj 
 

Výzkum a vývoj 
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Společnost ARMATURY Group disponuje rozsáhlými výrobními a skladovacími plochami o celkové 
ploše 30 000 m2. Plánované investice do výrobních a skladovacích hal, nových strojních technologií a 
zkušeben byly úspěšně dokončeny v polovině roku 2015. 
  

Centralizace výroby v Dolním Benešově 
 
Po přestěhování skladového hospodářství a expedice z provozovny Kravaře do Dolního Benešova 
následoval také přesun kravařské výroby. Do konce roku 2015 byla přestěhována pracoviště 
povrchových úprav (odmašťování, tryskání, lakování) a montáže. Kompletní stěhování provozovny 
Kravaře do Dolního Benešova má být dokončeno do konce prvního čtvrtletí roku 2016. Ve druhé 
polovině roku se pak firma zaměřila na optimalizaci výrobních a logistických procesů.  
 
Výrobní kapacity společnosti byly během roku 2015 vytížené a ke splnění výrobního plánu bylo nutné 
využít i určité externí kooperační výkony. Výkon vlastní výroby dosáhl objemu 842 mil. Kč s největším 
podílem kulových kohoutů. Následovala výroba klapek, hutních armatur, šoupátek a ventilů. 
Realizovali se zakázky pro vodní, klasické a jaderné elektrárny, odvětví petrochemie a také 
plynárenství. Z pohledu skladby armatur se jednalo o armatury malých jmenovitých světlostí od DN 10 
až po velké jmenovité světlosti DN 2500 mm. Převládala výroba kusová, v menší míře malosériová.  
 

Optimalizace plánování výroby 
 
Veškeré důležité obráběcí stroje byly zaevidovány do systému CAMO, který umožňuje on-line sledovat 
průběh naplánovaných prací včetně výkonnosti jednotlivých strojů. Zlepšení plánování výroby bude i 
nadále důležitým úkolem managementu ARMATURY Group. 
 
ARMATURY Group využívá při výrobě toto strojní a zkušební zařízení: 
 
 CNC obráběcí stroje a obráběcí centra 
 Klasické stroje (horizontální vyvrtávačky, soustruhy, frézky, vrtačky, obrážečky, brusky apod.) 
 Karuselové soustruhy 
 Automaty pro svařování a navařování 
 CNC pálicí centra 
 Žíhací pece 
 Tryskací a odmašťovací boxy 
 Lakovny 
 Zkušební zařízení a tlakovací stolice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výroba 
 

Výroba 
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V oblasti investic byl rok 2015 významným milníkem v historii společnosti ARMATURY Group. Firmě 
se podařilo úspěšně dokončit všechny plánované investice do výrobního, logistického, 
technologického a kancelářského zázemí.   
 

Nejrozsáhlejší investice dokončeny 

 
Po výstavbě nových výrobních hal v roce 2014 firma otevřela ve svém průmyslovém areálu v Dolním 
Benešově nové sklady a expedici o celkové ploše 15000 m2. Přestěhování výroby, skladového 
hospodářství, expedice a administrativy z provozovny Kravaře do areálu společnosti v Dolním 
Benešově bylo logickým vyústěním těchto investic. Došlo tak k centralizaci skladového hospodářství 
jak v oblasti širokého sortimentu průmyslových armatur, tak potrubí a příslušenství. K plynulému 
zajištění dopravy, expedice a ostatních logistických procesů bylo nutné revitalizovat síť komunikací a 
vytvořit nové dopravní značení v celém průmyslovém areálu společnosti. Nutností bylo také 
vybudování nové asfaltové manipulační plochy o rozměru 5000 m2.  
 
Začátkem roku 2015 byla zahájena stavba nových kancelářských prostor pro technickou divizi. 
Přístavba administrativní budovy byla dokončena v srpnu 2015. Moderní a prostorné kanceláře a 
pracovní prostředí zde našlo čtyřicet konstruktérů a vývojářů společnosti ARMATURY Group.  
 

Kompletně vybavený moderní technologický park 
 
Investice do nových technologií pokračovaly i po dokončení stavebních prací. Hala obrobny byla 
vybavena kaskádou nových konvenčních karuselových soustruhů pro klasické obrábění válcových 
ploch těles armatur z výkovků i svařenců, hrubování výkovků, soustružení přírub a sedel pro 
svařované armatury atd. Firma disponuje dalšími speciálními pětiosými multifunkčními soustružnicko-
frézovacími centry, CNC frézovacími centry, CNC soustruhy a řadou dalších klasických strojů pro 
soustružení, obrábění, frézování, vrtání, broušení atd. Tento strojní park představuje výrobní kapacitu 
více než 12000 hodin měsíčně.  
 
V současné době považuje firma výrobní technologie za stabilizované a soustřeďuje se na optimalizaci 
výrobních procesů a efektivní využívání kapacit.   
  

Investice 
 

Investice 
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V roce 2015 došlo ke změně v úrovni TOP managementu. V čele společnosti stanul předseda 
představenstva.  Zjednodušila se struktura divizí a některé funkce byly sloučeny nebo zanikly. Cílem 
bylo zefektivnění řízení, plánování a organizace společnosti. Na tento krok navazovala i aktualizace 
řízené dokumentace.  

Koncem roku 2015 proběhl čtyřdenní systémový dozorový audit společnosti TÜV NORD CERT. Tým 
auditorů prověřil zavedený integrovaný systém řízení dle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 
14001 a ČSN OHSAS 18001. Nebyly identifikovány žádné neshody a byla potvrzena další platnost 
vydaných systémových certifikátů do listopadu 2016. 
 

Nové systémové i výrobkové certifikáty 

 
V květnu roku 2015 proběhl recertifikační audit společnosti TÜV SÜD Czech zaměřený na systém 
řízení kvality ve svařování dle EN ISO 3834-2 a na systém výroby podle technických předpisů AD 
2000 Merkblatt  HP 0/HP 100R. Auditoři konstatovali shodu s požadavky technických předpisů a 
potvrdili vydání nových certifikátu s platností do 06/2018. 
Pro sjednocení a vzájemné uznávání postupu posuzování shody pro výrobky uváděné na trh 
Euroasijské unie - EAC (Rusko, Bělorusko, Kazachstán) byly vyhlášeny tzv. technické reglementy. Pro 
průmyslové armatury to je především technický reglement TP TC 010/2011 o bezpečnosti strojů a 
zařízení a TP TC 032/2013 o zařízeních pracujících s přetlakem. V červnu 2015 byl na celou produkci, 
včetně speciálních armatur pro hutě, ukončen proces posouzení podle těchto předpisů a certifikační 
centrum NASTHOL Moskva vystavilo nové certifikáty shody s platností do května 2020. 
K zajištění vývozu kulových kohoutů AG do oblastí s platností amerických petrolejářských předpisů 
API proběhl v červnu 2015 audit připravenosti splnit požadavky systémového standardu API Q1 a 
nového výrobkového standardu API 6D 24. vydání. Nebyly shledány žádné neshody, a proto byl 
vydán nový certifikát s platností do 07/2018. 
 

Zákaznické audity 
 
Jako každý rok tak také v průběhu roku 2015 se uskutečnily zákaznické audity s cílem posoudit, 
zhodnotit a začlenit společnost ARMATURY Group do registru dodavatelů. K nejdůležitějším patřily 
audity společností ArcelorMittal Ostrava, Agrofert Praha, AtomTechnoTest Moskva, GasConnect 
Austria, GasSystem Polska, NAFTAN Bělorusko a Novolipecký metalurgický kombinát Rusko. 
Všechny audity proběhly s pozitivním výsledkem.  
Výrobková certifikace průmyslových armatur podle evropské direktivy PED 97/23/ES byla doplněna 
o nové certifikáty pro filtry D71 a zpětné klapky C09. Všechny typy vyráběných armatur byly v průběhu 
roku 2015 dozorovány notifikovanou organizací  TÜV SÜD Czech a ve vydaných zprávách potvrzují 
shodu s požadavky evropské směrnice.  

 
 

 
  

Kvalita 
 

Kvalita 
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ARMATURY Group patří mezi významné zaměstnavatele Hlučínského a Opavského regionu. Své 

zaměstnance vidí jako jeden ze základních pilířů svého dalšího rozvoje. V současnosti ve firmě pracuje 

cca 470 zaměstnanců, z čehož 55 % představují THP pracovníci a 45 % pracovníci dělnických profesí. 

Počet zaměstnanců ke konci roku 2015 klesl, a to jako důsledek úsporných opatření přijatých 

vzhledem ke zhoršující se situaci na trhu.  

 
V oblasti vzdělávání zaměstnanců se společnost z týchž důvodů zaměřila zejména na legislativní či 
povinné vzdělávání. Zaměstnanci pozitivně přijali nově vybudovanou jídelnu, v níž se mohou stravovat, 
s kapacitou cca 80 míst. Firemní stravování v nových prostorách tak nabízí zaměstnancům vyšší 
úroveň výdeje jídel za přijatelnou cenu. 
 

Historicky první den otevřených dveří   
 
V září 2015 se brány ARMATURY Group otevřely všem zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům, 
bývalým zaměstnancům a dalším hostům, kteří si mohli prohlédnout výrobní i kancelářské prostory. 
Den otevřených dveří, který se organizoval v této podobě poprvé, se setkal s mimořádným zájmem - 
přilákal téměř 1 400 návštěvníků.  
 

 
 
 

Věková struktura zaměstnanců 

 
 

 

 

  

Personalistika 
 

Personalistika 
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Označení AKTIVA   
Číslo 
řádku 

Běžné účetní období 
Minulé úč. 

Období 

a b c Brutto Korekce Netto Netto 

  AKTIVA CELKEM 1 2 654 495 -491 464 2 163 031 2 186 896 

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

B. Dlouhodobý majetek 3 1 096 413 -379 121 717 292 643 210 

B.   I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 46 431 -44 899 1 532 3 166 

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

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

           3. Software 7 46 431 -44 899 1 532 3 166 

           4. Ocenitelná práva 8 0 0 0 0 

           5. Goodwill 9 0 0 0 0 

           6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 0 0 0 

           7. 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 11 0 0 0 0 

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

B.   II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 942 746 -334 222 608 524 585 030 

B.   II.  1. Pozemky 14 10 453 0 10 453 11 396 

           2. Stavby 15 514 924 -126 704 388 220 346 323 

           3. 
Samostatné movité věci a soubory 
hmotných movitých věcí 16 318 645 -206 900 111 745 137 092 

           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 85 027 0 85 027 89 638 

           8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 21 13 605 -618 12 987 489 

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

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 23 107 236 0 107 236 55 014 

B. III.   1. Podíly - ovládaná osoba 24 107 236 0 107 236 55 014 

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

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

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

           5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 0 0 0 0 

           6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 0 0 0 0 

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

Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2015 (v tis. Kč) 
 

Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2015 (v tis. Kč) 
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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 1 553 421 -112 343 1 441 078 1 531 288 

C.   I. Zásoby 32 827 383 -7 640 819 743 756 376 

C.   I.   1. Materiál 33 367 651 -2 039 365 612 265 058 

           2. Nedokončená výroba a polotovary 34 206 458 -2 429 204 029 170 823 

           3. Výrobky 35 52 741 -766 51 975 51 536 

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

           5. Zboží 37 176 320 -2 406 173 914 205 537 

           6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 24 213 0 24 213 63 422 

C.  II. Dlouhodobé pohledávky 39 4 614 0 4 614 2 323 

C.  II.   1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 3 579 0 3 579 2 288 

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

           3. Pohledávky - podstatný vliv 42 0 0 0 0 

           4. Pohledávky za společníky 43 0 0 0 0 

           5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 35 0 35 35 

           6. Dohadné účty aktivní 45 0 0 0 0 

           7. Jiné pohledávky 46 1 000 0 1 000 0 

           8. Odložená daňová pohledávka 47 0 0 0 0 

C. III. Krátkodobé pohledávky 48 707 000 -104 703 602 297 771 232 

C. III.   1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 626 571 -104 703 521 868 630 951 

           2. 
Pohledávky - ovládaná nebo 
ovládající osoba 50 57 762 0 57 762 61 172 

           3. Pohledávky - podstatný vliv 51 0 0 0 0 

           4. Pohledávky za společníky 52 0 0 0 0 

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

           6. Stát - daňové pohledávky 54 17 192 0 17 192 37 467 

           7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 3 899 0 3 899 21 670 

           8. Dohadné účty aktivní 56 1 358 0 1 358 5 553 

           9. Jiné pohledávky 57 218 0 218 14 419 

C.  IV. Krátkodobý finanční majetek 58 14 424 0 14 424 1 357 

C.  IV.  1. Peníze 59 156 0 156 225 

           2. Účty v bankách 60 14 268 0 14 268 1 132 

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

           4. 
Pořizovaný krátkodobý finanční 
majetek 62 0 0 0 0 

D.   I. Časové rozlišení 63 4 661 0 4 661 12 398 

D.   I.   1. Náklady příštích období 64 4 661 0 4 661 11 758 

           2. Komplexní náklady příštích období 65 0 0 0 0 

           3. Příjmy příštích období 66 0 0 0 640 

 

  



 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

 

VLADIMÍRA VÁCLAVÍKOVÁ 18 

 

 

 

 

 

  

Označení PASIVA   
Číslo 
řádku 

Stav v 
běžném 
účetním 
období 

Stav v minulém účetním 
období 

a b c 5 6 

  PASIVA CELKEM 67 2 163 031 2 186 896 

A. Vlastní kapitál 68 1 094 227 1 056 629 

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 68 355 36 657 

A.  II.   1. Ážio 74 0 0 

           2. Ostatní kapitálové fondy 75 0 0 

           3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 76 68 355 36 657 

           4. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při 
přeměnách obchodních korporací 77 0 0 

           5. Rozdíl z přeměn obchodních korporací 78 0 0 

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

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

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

           2. Statutární a ostatní fondy 82 0 0 

A  IV. Výsledek hospodaření minulých let 83 275 705 240 106 

A  IV.  1. Nerozdělený zisk minulých let 84 275 705 240 106 

           2. Neuhrazená ztráta minulých let 85 0 0 

           3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 86 0 0 

A.   V.1 
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 87 5 900 35 599 

A.   V.2 
Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na 
zisku 88 0 0 

B. Cizí zdroje 89 1 065 471 1 124 322 

B.   I. Rezervy 90 743 0 

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

           2. Rezerva na důchody a podobné závazky 92 0 0 

           3. Rezerva na daň z příjmů 93 743 0 

           4. Ostatní rezervy 94 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 

B.  II. Dlouhodobé závazky 95 16 964 16 462 

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

           2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 97 0 0 

           3. Závazky - podstatný vliv 98 0 0 

           4. Závazky ke společníkům 99 0 0 

           5. Dlouhodobé přijaté zálohy 100 0 0 

           6. Vydané dluhopisy 101 0 0 

           7. Dlouhodobé směnky k úhradě 102 0 0 

           8. Dohadné účty pasívní 103 0 0 

           9. Jiné závazky 104 42 0 

          10. Odložený daňový závazek 105 16 922 16 462 

B. III. Krátkodobé závazky 106 478 013 477 463 

B. III.   1. Závazky z obchodních vztahů 107 244 297 433 969 

           2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 108 173 927 769 

           3. Závazky - podstatný vliv 109 0 0 

           4. Závazky ke společníkům 110 0 0 

           5. Závazky k zaměstnancům 111 12 093 12 405 

           6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 112 6 699 7 044 

           7. Stát - daňové závazky a dotace 113 1 882  2 625 

           8. Krátkodobé přijaté zálohy 114 20 141 17 832 

           9. Vydané dluhopisy 115 0 0 

           10. Dohadné účty pasivní 116 18 974 2 819 

           11. Jiné závazky 117 0 0 

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci 118 569 751 630 397 

B.  IV.  1. Bankovní úvěry dlouhodobé 119 159 790 143 314 

           2. Krátkodobé bankovní úvěry 120 408 747 485 869 

           3. Krátkodobé finanční výpomoci 121 1 214 1 214 

C.   I. Časové rozlišení 122 3 333 5 945 

C.   I.   1. Výdaje příštích období 123 3 333 5 899 

           2. Výnosy příštích období 124 0 46 
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Označení Text 
Číslo 
řádku 

Skutečnost v běžném účetním 
období 

a b c Sledovaném Minulém 

          I. Tržby za prodej zboží 1 598 009 856 114 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 479 363 700 884 

      + Obchodní marže 3 118 646 155 230 

         II. Výkony 4 1 284 510 1 247 942 

         II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 949 652 806 183 

            2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 44 799 -32 197 

            3. Aktivace 7 290 059 473 956 

B. Výkonová spotřeba 8 1 077 082 1 075 172 

B.        1. Spotřeba materiálu a energie 9 804 530 816 921 

B.        2. Služby 10 272 552 258 251 

      + Přidaná hodnota  11 326 074 328 000 

C. Osobní náklady 12 256 580 254 862 

C.        1. Mzdové náklady 13 187 884 185 000 

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

C.        3. 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 15 61 888 62 835 

C.        4. Sociální náklady 16 6 808 7 027 

D. Daně a poplatky 17 1 613 1 461 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 18 53 028 47 628 

         III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 19 213 415 222 124 

         III. 
1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 19 6 245 2 544 

             2. Tržby z prodeje materiálu 21 207 170 219 580 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu  22 196 268 187 375 

F.          
1. 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku 23 6 104 0 

             2. Prodaný materiál 24 190 164 187 375 

G. 

Změna stavu rezerv, opravných položek v 
provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období 25 -2 326 6 021 

        IV. Ostatní provozní výnosy 26 135 665 99 399 

H. Ostatní provozní náklady 27 144 427 96 668 

         V. Převod provozních výnosů 28 0 0 

I. Převod provozních nákladů 29 0 0 

       * Provozní výsledek hospodaření  30 25 564 55 508 

         VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 1 000 0 

Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2015 (v tis. Kč) 
 

Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2015 (v tis. Kč) 
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Označení Text 
Číslo 
řádku 

Skutečnost v běžném 
účetním období 

a b c Sledovaném Minulém 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 923 0 

       VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  33 974 1 224 

       VII. 
1. 

Výnosy z podílů v ovládaných osob a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 34 974 1 224 

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

             3. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 36 0 0 

      VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 

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

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

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti 41 0 0 

        X. Výnosové úroky 42 41 138 

P. Nákladové úroky 43 9 258 9 058 

       XI. Ostatní finanční výnosy 44 55 694 80 619 

O. Ostatní finanční náklady 45 65 989 90 955 

      XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 

P. Převod finančních nákladů 47 0 0 

       * Finanční výsledek hospodaření  48 -18 461 -18 032 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost  49 1 203 1 877 

Q.         1.  - splatná 50 743 1 438 

             2.  - odložená 51 460 439 

      ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 5 900 35 599 

     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 hospodaření za účetní období  60 5 900 35 599 

     **** Výsledek hospodaření před zdaněním  61 7 103 37 476 
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Příloha k roční účetní závěrce společnosti ARMATURY Group a.s. za rok 2015 
 
Článek č. I  
 
1. IČO    25572881 
 Název společnosti   ARMATURY Group a.s.  
     Bolatická 2045/39, Kouty 
     747 21 Kravaře 
 Právní forma   akciová společnost 
 Předmět podnikání    
- truhlářství, podlahářství 
- zámečnictví, nástrojářství,  
- obráběčství 
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních 
zařízení 
- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 
- montáž, opravy a zkoušky elektrických zařízení 
- vedení účetnictví, vedení daňové evidence 
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
 
Datum vzniku   23. 8.  1999 
 
Akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou sepsanou dne 27. 7. 1999. 
Zakladatelé: 
Eko Prima, spol. s r.o. se sídlem v Brně, Libušino údolí 118, IČO 25507231, podíl na základním 
kapitálu 33, 3%. 
MSA Servis, s.r.o. se sídlem v Dolním Benešově, Hlučínská 41, IČO 62301900, podíl na základním 
kapitálu 33, 3 %. 
Armatury Servis Kravaře a.s. se sídlem v Krnově, Revoluční 84a, IČO 25817060, podíl na základním 
kapitálu 33, 3 %. 
 
Společnost vznikla se základním kapitálem ve výši 1,2 miliónu korun, které bylo rozděleno na 12 ks 
kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě. Dne 20. 12. 1999 rozhodla mimořádná valná 
hromada o zvýšení základního kapitálu o částku 500 miliónů korun upisováním 500 ks akcií na 
majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1 milión korun. Všechny akcie jsou kmenové a 
v listinné podobě. Zvýšení základního kapitálu proběhlo 7. 1. 2000 nepeněžitými vklady. 

 
Statutární orgán - představenstvo 
    předseda   Holeček Petr 
    místopředseda   Černý Karel 
    člen                     Švančar Leo 
    člen    Adámek Ladislav 
    člen    Vavřínek Josef 
    člen    Ing. Švančar Jindřich 
    člen    Vaněk Jiří 
 
Dozorčí rada - předseda   Bc. Šváček Petr 
    člen    Mgr. Krömer Jiří 
    člen    Kostřicová Lýdie 
 
V roce 2015 došlo ke změně organizační struktury - viz příloha. 
V roce 2015 nedošlo k žádným změnám v Obchodním rejstříku.  
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2. Akciová společnost je vlastněna společností DEMURE HOLDINGS LIMITED se sídlem 
Arch. Makariou III., 199 Neocleous house, Limassol, P.C. 3030, Kypr a 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) PRŮMYSLOVÝ AREÁL MARTINOV, s.r.o., Bolatická 2045/39, Kravaře - podíl 100 % 
d) MARTINOV Group a.s., Martinovská 3168/48, Ostrava, Martinov - podíl 100 % 
e) ARMATURY Group Corporation Ltd., Zhangjiagang, Čína - podíl 100 %  
f) MS BOLT a.s., Hlučínská 628, Dolní Benešov - podíl 100 % 
g) Podíl v AG PUMPY s.r.o. se sídlem Kravaře, Bolatická 2045/39, Kravaře byl prodán dne 30. 7. 
2015 ve výši 51% 

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

Ukazatel Zaměstnanců 
celkem 

Z toho řídící 

1. Průměrný počet zaměstnanců 494 25 

2. Mzdové náklady (521, 522) 187 884 23 543 

3. Odměny členům orgánů (523) 0 0 

4. Nákl. na soc. zabezpečení (524, 525, 526) 61 888 8 004 

5. Sociální náklady (527) 6 808 866 

6. Ostatní nákl. celkem (součet 2 až 5) 256 580 32 413 

 
 
4.  Půjčky, úvěry, záruky a ostatní plnění společníkům, akcionářům, členům statutárních, 
dozorčích a řídících orgánů nebyly v roce 2015 poskytnuty. 
 
 
Článek č. II – Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 
 
  
Účetní jednotka se řídí zákonem 563/91 Sb. o účetnictví, vyhláškou MF č.500/2002 Sb. a Českými 
účetními standardy 001 – 023.  
 

1. Způsoby ocenění 
 
1.1.  Ocenění zásob se řídí vnitropodnikovou směrnicí „Zásoby a jejich evidence, oceňování zásob“. 
Zásoby materiálu na účtech 112AE jsou oceňovány pořizovací cenou, která se v analytické evidenci 
dělí na cenu pořízení, odchylku od skutečné ceny a náklady související s pořízením. Do nákladů 
souvisejících s pořízením jednotka zahrnuje především clo, dopravné, provize, pojistné. Materiál na 
skladě je evidován v průměrných cenách pořízení. Náklady související s pořízením a odchylky 
od ceny jsou rozpouštěny do spotřeby v závislosti na obratu zásob. Stejně jsou oceňovány i zásoby 
zboží. 
 
 
1.2. Oceňování zásob vlastní výroby je prováděno ve skutečných přímých nákladech včetně výrobní 
režie, která se počítá procentem z jednicových mezd (opakovaná hromadná výroba). Příjem z výroby 
na sklad u polotovarů, výrobků a upraveného zboží je oceňován v pevných cenách. Rozdíl mezi 
těmito cenami je evidován na samostatných analytických účtech a rovněž rozpouštěn do spotřeby 
v závislosti na obratu zásob. Výše odchylek je závislá na sériovosti a správném odhadu výrobních 
nákladů, technologickém vývoji, který má za cíl snižovat výrobní náklady a také na ceně 
nakoupených vstupních materiálů. V roce 2012 došlo k výraznému navýšení odchylek k pevné ceně 
výrobků způsobené zadáváním kalkulované ceny do zakázky v minimální hodnotě a došlo tedy 
k navýšení oceňovacího rozdílu. Zásoby vyrobené ve vlastní režii jsou aktivovány souvztažně k účtu 
621AE v přímých nákladech včetně výrobní režie. 
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1.3. Investiční výstavba je z malé části prováděna vlastní činností (drobné úpravy) a aktivována 
souvztažně k účtu 624100 a oceněna přímými náklady včetně výrobní režie. Hlavní část investiční 
výstavby je prováděna dodavatelským způsobem. Pokud podnik financuje investiční výstavbu 
z investičního úvěru, kapitalizuje úroky. 
 
1.4. Obchodní podíly společnost ocenila ekvivalencí, v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 zákona 
o účetnictví.  

 

2. Obecné informace  
 
Společnost nevlastní žádná zvířata a nemá ani příchovky. 
 
Reprodukční pořizovací ceny nebyly v průběhu účetního období použity. 
 

3. Účtování zásob 
 
Účtování zásob je prováděno podle způsobu „A“, přičemž ostatní náklady na pořízení – dopravné, 
clo, pojištění, zprostředkování – jsou vedeny na samostatných analytikách účtů 112 a 132 postupně 
dle směrnice rozpouštěny do nákladů. 
 
V roce 2006 společnost zavedla nový informační systém (IFS), který neumožňoval naskladnění 
zásob vytvořených vlastní činností v průměrných cenách. Následkem toho společnost změnila 
způsob oceňování zásob vlastní výroby a to pevnou cenou. Současně se začalo účtovat o 
polotovarech. 
   
V závislosti na zavedení nového informačního systému (IFS) došlo k rozdělení ceny pořízení u 
nakupovaných zásob na cenu pořízení, náklady související s pořízením a odchylky od skutečné 
ceny.  

 

4. Opravné položky 
 

Druh opravné položky Zůstatek 
k 31.12.2014 

Tvorba 
opravné 
položky 

Čerpání 
opravné 
položky 

Zůstatek 
k 31.12.20

15 

K zásobám celkem: 9 778 7 640 9 778 7 640 

- materiál 2 177 2 039 2 177 2 039 

- polotovary 2 592 2 429 2 592 2 429 

- výrobky 436 766 436 766 

- zboží 4 573 2 406 4 573 2 406 

K pohledávkám celkem: 104 890 3 547  3 734 104 703 

- v insolvenci 93 685 2 706 901 95 490 

- dle § 8c  46 36 38 44 

- k nepromlčeným  64 275  16 323 

- účetní opravné položky 11 095 530 2 779 8 846 

Opravná položka 
  k zálohám (314) 

0 0 0 0 

Opravná položka 
  k  zálohám na pořízení DM 

618 0 0 618 

 
Opravné položky k pohledávkám byly tvořeny k pohledávkám za dlužníky v konkurzním 
a vyrovnávacím řízení, k soudně vymáhaným pohledávkám a k nepromlčeným pohledávkám 
v nominální hodnotě do 30 tis. Kč a to ve výši stanovené zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro 
zjištění základů daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Kromě opravných položek daných tímto 
zákonem, vytváří společnost účetní opravné položky. Zdroje pro sestavení výše opravných položek 
byly čerpány z inventury pohledávek k 31. 12. 2015 s ohledem na zásadu opatrnosti. 
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5. Odpisové plány  
 
Odpisové plány dlouhodobého majetku jsou sestavovány podle vnitropodnikového předpisu. Ve 
sledovaném účetním období byl všechen dlouhodobý majetek odepisován účetně rovnoměrně dle 
měsíců na počet let dle jednotlivých skupin zákona o dani z příjmu, nebo dle předpokládané životnosti 
majetku, kterou stanoví příslušný technik, což dle názoru společnosti věrně zobrazuje opotřebení 
majetku. Daňové odpisy byly stanoveny v souladu se zákonem o daních z příjmů. U vloženého 
majetku bylo daňově pokračováno v odpisech původního vlastníka. Časový odpis je používán dle 
vnitropodnikového předpisu u forem, šablon, software, přípravků a lehkých a dočasných staveb. 
Vložený drobný dlouhodobý majetek je odepisován 50% při vkladu a 50% při vyřazení. Nově pořízený 
drobný dlouhodobý majetek je odpisován měsíčním časovým odpisem na 24 měsíců, 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.  
 

7. Účetní metody a odložená daň 
 
V roce 2015 nedošlo k žádným změnám v metodice účtování. Odložený daňový závazek vznikl jako 
rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy a tento závazek byl i proúčtován. 
 
Článek č. III – Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 
 
 

1. Významné změny majetku: 
 
Nehmotný dlouhodobý majetek 
 

 Stav k  
1.1. 2015 

Pořízení 
2015 

Vyřazení 
2015 

Stav k 
31.12.2015 

Oprávky 

Software 44 555 487 76 44 966 43 534 
Drobný NM 1 455 10 0 1 465 1 365 
Celkem 46 010 497 76 46 431 44 899 

Nedokončený DNM 0   0  

 
Hmotný dlouhodobý majetek 

 

 Stav k  
1.1. 2015 

Pořízení 
2015 

Vyřazení 
2015 

Stav k 
31.12.2015 

Oprávky 

Pozemky 11 396 5 948 10 453 0 

Budovy a stavby 458 067 78 028 21 171 514 924 126 704 

Stroje a zařízení 246 385 10 469 2 397 254 457 150 899  
Dopravní prostředky 44 213 1 288 7 386 38 115 33 246 

Drobný majetek 24 736 1 815 478 26 073 22 755 

Ostatní majetek 92 0 0 92 0 
Celkem 784 889 91 605 32 380 844 114 333 604 

Nedokončené 
investice 

89 638 195 404 200 015 85 027  

Zál. na poř. majetku  1 107 15 715 3 217 13 605 618 

Celkem 875 634 302 724  235 612 942 746 334 222 

 
 
a) finanční pronájem v roce 2015 neprobíhal.  
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b) k 31. 12. 2015 společnost eviduje majetek neuvedený v rozvaze a sledován pouze v operativní 
evidenci ve výši 1 772 tis. Kč 

 
c) ve prospěch České spořitelny, a.s. je zastavena budova č. p. 129 a pozemek parc. č. 318/5, 318/6 
zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální 
pracoviště v Opavě, na LV č. 964 pro obec Dolní Benešov, katastrální území Dolní Benešov. 

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

 
e) přehled majetkových účastí (v tis. CZK) 

 

 Podíly 
v ovládaných 

a řízených 
osobách 

Zůstatek po ocenění 
ekvivalencí – hodnota 
vlastního kapitálu v 
řízených a ovl. osobách 

Hospodářský 
výsledek běžného 
roku v řízených a 
ovl. osobách  

ARMATÚRY GROUP, 
s.r.o., Slovensko 

248   15 718 627 

ARMATURY Group 
Poland Sp. z o.o. 

376 972 
 

-2 

AG PUMPY s.r.o.  0 0 0 
 

Průmyslový areál 
Martinov s.r.o. 

0,001 25 872 
 

6 059  

MARTINOV Group, 
a.s. 

0,001 68 0 

ARMATURY Group, 
Corporation Ltd. China 

27 407 16 813  -9 926 

MS BOLT a.s. 10 850 47 793 
 

-13 851 

Celkem 38 881 107 236  

 
 

2. Pohledávky 
 

Pohledávky z obchodního styku 
- rozvaha ř. 049+040 

Stav 
k  31.12.2015 

Opravné 
položky 

 -  ve lhůtě splatnosti 318 546 35 

 -  po lhůtě splatnosti do 180 dnů 120 325  

 -  po lhůtě splatnosti od 180 do 360 dnů 88 199 1 588 

 -  po lhůtě splatnosti nad 360 dnů 103 080 103 080 

Celkem pohledávky z obchodního styku 630 150 104 703 

 

Pohledávky k podnikům ve skupině  57 762 0  

- z toho z obchodního styku 54 312 0 

- půjčky 3 450 0 

 
Souhrnná výše pohledávek v cizí měně je  372 249 tis. Kč. 
 

Rozpis dle měn (měna) EUR USD PLN 

Souhrn v cizí měně v tis. 10 670 1 385 3 926 

 

 

3. Přehled o změnách vlastního kapitálu 
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Vlastní kapitál 

Stavy 
v minulém 

účetním 
období 

Stavy 
v běžném 
účetním 
období 

Rozdíl 
běžné/ 
minulé 
období 

Vlastní kapitál 1 056 629 1 094 227 37 598 

Z toho    

Základní kapitál (411) 501 200 501 200 0 

Vlastní akcie /-/ (252)    

Emisní ážio (412)    

Ostatní kapitál. fondy (413)    

Oceňovací rozdíly (414 + 415) 36 657 68 355 31 698 

Zákonný rezervní fond (421) 243 067 243 067 0 

Nedělitelný fond (422)    

Statutární a ostatní fondy (423,427,411)    

Nerozdělený zisk minulých let (428) 240 106 275 705 35 599 

Neuhrazená ztráta z min. let (-429)    

Hospodář. výsledek za účetní období 35 599 5 900 -29 699 

 
V běžném roce jednotka na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 30.6.2015 převedla zisk za rok 
2014 ve výši  35 599 tis. Kč na účet nerozdělený zisk minulých let.  
 

4. Závazky 
 

Krátkodobé závazky z obchodního styku – rozvaha ř. 107 244 297 

- ve lhůtě splatnosti 211 941 

- po lhůtě splatnosti 32 356 

- do 180 dnů 31 601 

- nad 180 dnů do 360 dnů 743 
- nad 360 dnů 12 

Závazky k zaměstnancům  12 093 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění   6 699 

Závazky vůči FÚ 1 882 

 

Závazky k podnikům ve skupině 173 927 

- z toho z obchodního styku 135 427 

- půjčky  38 500 

 
      Souhrnná výše závazků z obchodního styku v cizí měně je 145 126 tis. Kč.   
 

Rozpis dle měn (měna) EUR PLN USD NOK 

Souhrn v cizí měně 4 771 2 192 81 100 

 
Veškerá výše evidovaných daňových nedoplatků byla uhrazena v lednu 2016, mimo daně z příjmů 
právnických osob. 

 

5. Rezervy zákonné a ostatní 
 

Druh rezervy a její 
označení 

Poč. stav 
k  1.1.2015 

Tvorba Čerpání Kon. stav k 
31.12.2015 

Rezerva na daň z příjmů 0 743 0 743 

Ostatní rezervy 0 0 0 0 
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6. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností jednotky 
 

Druh výnosu Tuzemsko Zahraničí Celkem 

1. Tržby z prodeje zboží 343 598 254 411  598 009 

2. Tržby z prodeje výrobků 154 193 687 649 841 842 

3. Tržby z prodeje služeb 90 021 17 789 107 810 

4. Změna stavu vnitropodnikových zásob 44 799  44 799 
5. Aktivace 290 059  290 059 

6. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 6 245  6 245 

7. Tržby z prodeje materiálu 191 757 15 413 207 170 

8. Ostatní provozní výnosy 121 898 13 767 135 665 

9. Výnosy z podílů v ovlád. os. 974  974 

10. Výnosy úrokové 41  41  

11. Ostatní finanční výnosy 55 694  55 694 

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 1 000  1 000 
Výnosy celkem 1 300 279 989 029 2 289 308 

 
 

7. Bankovní úvěry a bankovní záruky  
 

Dlouhodobé 
bankovní úvěry 

Nominál Zůstatek k 
31.12.2015 

Splatnost Zajištění 

Česká spořitelna a.s. 49 000 21 700 5/2017 Movitý a 
nemovitý 
majetek 

Československá 
obchodní banka a.s. 

44 000 36 667 6/2018 Movitý 
majetek 

Komerční banka a.s. 70 000 67 627 9/2020 Movitý 
majetek 

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

 
 

Krátkodobé 
bankovní úvěry 

Nominál Zůstatek k 
31.12.2015 

Splatnost Zajištění 

Česká spořitelna a.s. 120 000 30 536 1/2016 Pohledávky, 
nemovitosti 

Československá 
obchodní banka a.s. 

200 000 131 383 1/2016 Pohledávky, 
zásoby  

Komerční banka a.s. 230 000 150 508 1/2016 Pohledávky 

Česká spořitelna a.s. 250 000 52 503 1/2016 Pohledávky 

 
Krátkodobé úvěry od bankovních institucí formou kontokorentů či revolvingových úvěrů jsou 
obnovovány na měsíční bázi.  K zajištění úvěru jsou použity převážně pohledávky z obchodního styku. 
Obnovování krátkodobých úvěrů je sjednáno smluvně na základě žádostí o čerpání úvěru. 
 
K 31.12.2015 společnost čerpá bankovní záruky ve výši  139 389 tis. Kč.  

 

8. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů 
 
Společnost provozuje výrobní a obchodní činnost způsobem, který nezatěžuje životní prostředí. 
V oblasti ochrany životního prostředí a v oblasti pracovněprávních vztahů společnost dodržuje 
veškeré obecně platné předpisy. 
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9. Organizační složky v zahraničí 
 
Společnost nemá žádné organizační složky v zahraničí.  

 
11. Ostatní události 
 
Společnost ARMATURY Group a.s. emitovala dne 17. 12. 2012 dluhopisy ISIN: CZ0003508137, 

v celkové jmenovité hodnotě 1.000 miliónů Kč. Splatnost dluhopisů je 17. 12. 2027 při výnosu 8 % 

p. a. Skrze tyto dluhopisy je společnost připravena financovat plánovaný dynamický rozvoj.  

K 31. 12. 2015 je jediným majitelem dluhopisů společnost ARMATURY Group a.s.  

 

11. Fúze 
 
K 1. 1. 2016 probíhá fúze se společností MS Bolt a.s., kdy tato společnost zanikne a stane se součástí 
společnosti ARMATURY Group a.s. Zúčastněné společnosti mají zájem realizovat fúzi sloučením, tak 
aby došlo k zániku zanikající společnosti a k přechodu celého jmění zanikající společnosti na 
nástupnickou společnost. V rámci projektované fúze nedojde ke zvýšení základního kapitálu 
nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti, a proto se nevyžaduje ocenění jmění 
zanikající společnosti znalcem. Zanikající společnost fúzuje se svým jediným akcionářem, a proto v 
souladu s ust. § 27 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb. se nezpracovává zpráva o fúzi. 
 
Zanikající společnost MS BOLT a.s. má základní kapitál ve výši 10.850.000,- Kč (slovy: deset miliónů 
osm set padesát tisíc korun českých), který je zcela splacen. Základní kapitál zanikající společnosti je 
rozvržen na 217 ks (slovy: dvě stě sedmnáct kusů) kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 
50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) každá v listinné podobě. Jediným akcionářem 
společnosti je společnost ARMATURY Group a.s. se sídlem Bolatická 2045/39, Kouty, 747 21 Kravaře, 
IČ 255 72 881, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, 
vložka číslo 2572.  
 
Nástupnická společnost ARMATURY Group a.s. má základní kapitál ve výši 501.200.000,- Kč (slovy: 
pět set jeden milión dvě stě tisíc korun českých), který je zcela splacen. Základní kapitál nástupnické 
společnosti je rozvržen na 12 ks (slovy: dvanáct kusů) kmenových akcií na jméno ve jmenovité 
hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá v listinné podobě a 500 ks (slovy: 
pět set kusů) kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión 
korun českých) každá v listinné podobě. Jediným akcionářem společnosti je společnost s ručením 
omezeným DEMURE HOLDINGS LIMITED, se sídlem Arch. Makariou III., 199 Neocleous house, 
Limassol, P.C. 3030, Kypr. 
 
Tento projekt bude déle než jeden měsíc před podáním návrhu na zápis fúze podle tohoto projektu 
uložen ve sbírce listin zanikající společnosti i nástupnické společnosti a oznámení o tomto uložení 
bude (spolu s upozorněním věřitelům, akcionářům a společníkům zúčastněných společností na jejich 
práva dle ust. § 33 odst. 1 písm. b) a ust. § 119 a násl. zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 
společností a družstev, v účinném znění, ve stejné lhůtě zveřejněno v Obchodním věstníku. 
  
V  Dolním Benešově 8. 2. 2016  
 
 
 
 
 
Petr  Holeček 
Předseda představenstva 
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Organizační schéma ARMATURY Group a.s. k 1. 1. 2015 
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