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Vážené dámy a pánové, Dear Ladies and Gentlemen,

rok 2012 byl pro naši společnost úspěšný - celkové tržby dosáhly rekordních hodnot a zastavily se těsně pod 
hranicí 2,5 miliardy korun. Jak jsme avizovali již v loňské výroční zprávě, v roce 2012 opravdu padaly rekordy.

Dařilo se zejména zahraničnímu obchodu Východ, ale také dceřiné společnosti na Slovensku, zahraničnímu 
obchodu Střed a prodeji potrubí a příslušenství. 

V  roce 2012 jsme se více zaměřili na prodej vlastních výrobků. Dosažené tržby za prodej našich výrobků byly 
historicky nejvyšší a  dosáhly téměř jedné miliardy korun. Z  více než poloviny byly tržby za  vlastní výrobky 
postaveny na  prodeji kulových kohoutů. O  zbytek se téměř rovnoměrně podělily klapky, hutní armatury 
a ostatní produkty vlastní výroby.

K zajímavým obchodním informacím jistě patří také přehled zemí, kam naše výrobky vyvážíme. V roce 2012 
putovaly kromě České republiky také do Ruska, Venezuely, na Slovensko, do Finska, Polska, Číny, Indie, Norska, 
Jordánska či Izraele. Celkem dorazily naše dodávky do 65 zemí světa. Za pomoci obchodního partnera jsme 
naše armatury exportovali také například do  Turecka a  Rumunska. Podařilo se nám navázat na  loňskou 
exotickou zakázku do  Indonésie, a  to získáním kontraktu na  projekt Muara Bekasi Station, kde jsme dodali 
kulové kohouty. Zajímavým úspěchem je rovněž například zvýšení prodeje pro našeho stálého zákazníka 
Siemens v  Indii, kde díky úsporám ve výrobě, logistice, technologii a konstrukci došlo k výraznému poklesu 
nákladů u menších světlostí. Díky našemu zástupci v Estonsku jsme získali další smlouvu na dodávku šoupátek 
pro RosněftBunker v Ruské federaci.

Zatímco v  roce 2011 jsme dodali největší klapku vyráběnou v  naší společnosti, je dodávka největšího 
kulového kohoutu ovládaným hydraulickým válcem s protizávažím pod označením K92 DN 1000 PN 40 naším 
rekordmanem v roce 2012.

Pokud jde o oborové zaměření, největší procentuální podíl drží energetika s 40 %, následuje plynárenství a ropný 
průmysl s 37% podílem a hutnictví s 10 %. O zbývající podíl se dělí dodávky do vodárenství a do petrochemie.

O rozvoji fi rmy svědčí také to, že jsme do dělnických profesí obroben, svařoven i montáží během roku přijali 
deset nových pracovníků. Vzdělávání a péči o naše zaměstnance věnujeme velkou pozornost. Celý tým výroby 
byl v průběhu roku 2012 velmi úspěšně vzděláván v oblastech řízení dílenského personálu, aplikace týmové 
práce, zpětné vazby podřízeným a  hodnocení výkonů. Pokračujeme také v  rozvoji personálu a  vylepšování 
dílenských výrobních procesů prostřednictvím autonomních týmů. 

V roce 2013 plánujeme výstavbu nové průmyslové haly v Dolním Benešově. Nové výrobní zázemí má být včetně 
technologií hotovo do poloviny roku 2014. V souvislosti s touto investicí dojde hlavně ke zlepšení pracovních 
podmínek a vytvoření nových pracovních míst. Vybudováním nové průmyslové haly naše společnost rozšíří 
stávající prostory a  získá tím celkovou výrobní plochu o  rozměru téměř 20 000 m2. V  nové hale plánujeme 
výrobu kulových kohoutů velkých dimenzí a  speciálních hutních armatur. Produkty najdou uplatnění při 
těžbě, skladování a dopravě ropy a plynu, v petrochemickém a chemickém průmyslu a také energetice. Hutní 
armatury jsou pak speciálně vyvinuty do náročných hutních provozů. Nová výrobní kapacita nám tedy umožní 
rozšířit portfolio stávající vlastní výroby. Zároveň se tak připravujeme na nárůst zakázek v souvislosti s intenzivní 
činností na zahraničních trzích.

Při pohledu na  plán roku 2013 to vypadá, že se i  v  tomto roce budeme pokoušet dosáhnout podobných 
výsledků. Střednědobé plány prodeje potvrzují rostoucí trend dodávek z vlastní výroby. 

Ing. Vladimír Nekuda, MBA

The year 2012 was a  successful year for our company – the total revenues attained record-breaking values and 
stopped just below the level of 2.5 thousand million Czech crowns. As already advised in the last year’s Annual Report, 
records really were beaten in 2012. 

It was especially the department of Foreign Trade - East that achieved the best results, followed by the subsidiary 
company in Slovakia, the department of Foreign Trade - Central, and the team selling pipings and accessories.  

In 2012, we focused on the sales of own products more. The achieved revenues from sales of own products were 
historically the highest ones and reached almost one thousand million Czech crowns. More than a  half of the 
revenues from sales of own products were covered by the sales of ball valves. Butterfl y valves, valves for metallurgical 
plants and other products from own production contributed to the rest almost evenly.

An interesting business information is surely the survey of countries to which our products have been exported. In 
addition to the Czech Republic, our products were supplied to Russia, Venezuela, Slovakia, Finland, Poland, China, 
India, Norway, Jordan and Israel in 2012. Our deliveries headed for 65 countries of the world in the aggregate. 
Supported by our trade partner, we exported our products also to Turkey and Romania, for instance. We were able to 
continue our last year’s exotic delivery to Indonesia by winning a contract for the Muara Bekasi Station Project with 
a delivery of ball valves. An interesting success is also the increase of sales to Siemens in India, our regular partner, 
where we were able to reduce the costs of production of small-sized valves signifi cantly by savings in production, 
logistics, technology and design. Thanks to our trade agent in Estonia, we succeeded in winning an additional 
contract for delivery of gate valves to RosneftBunker in the Russian Federation. 

Whilst the largest butterfl y valve was made and delivered by our company in 2011, the record holder of our 
company in 2012 was the delivery of the largest ball valve K92 DN 1000 PN 40 operated by a hydraulic cylinder with 
a counterweight.

In terms of industry sectors, the highest percentage share was held by power engineering with 40 %, followed by gas 
industry and petroleum industry with a 37% share, and metallurgical industry with a 10% share. The residual share 
included water-supply engineering and petrochemical industry.

The expansion of the company is supported also by the fact that ten new employees were hired as blue-collar 
workers for machining, welding and assembly shops during the year. We pay special attention to education and 
training of personnel. In 2012, the whole team of the production personnel passed very successfully a training in 
the fi elds of shop personnel management, application of team work, feedback to subordinates, and performance 
evaluation. Development of personnel and improvement of shop manufacturing processes by autonomous teams 
continued as well. 

We are planning to build a new factory building at Dolní Benešov in 2013. The new production background and its 
technologies shall be fi nished in the middle of 2014. This investment project brings improvement of conditions of 
work and new jobs. By erecting the new factory building, the existing area of our company will be increased and 
the total production area will make almost 20,000 square metres then. We are planning to use the new building 
for the production of large-sized ball valves and special metallurgical valves. Our products will fi nd applications in 
production, storage and transport of crude oil and natural gas, in chemical and petrochemical industries, and in 
power engineering. Metallurgical valves are special valves developed for severe conditions of metallurgical plants. 
This newly established production capacity will make it possible for us to expand the portfolio of the existing own 
production. In this way we are getting ready for the increase of the quantity of orders in connection with intensive 
activities on foreign markets.            

When investigating the plan for 2013, it seems that we are going to achieve similar results also this year. Plans of 
medium-term sales confi rm the upward trend in deliveries of products from own production.                

Ing. Vladimír Nekuda, MBA



Tuzemský obchod

Rekord 2012: nejvíce dodaných hutních armatur

Oddělení tuzemského obchodu dodává na  trh široké spektrum typů armatur, 

potrubních dílů, servisních služeb a často tak plní funkci kompletátora zakázek - 

zákazníkům zajišťujeme kompletní dodávku požadovaného sortimentu armatur, 

a  to jak vlastní produkce, tak armatur našich smluvních partnerů doplněnou 

o potrubní díly (trubky, příruby, spojovací materiál, těsnění, prefabrikace apod.). 

Naše dodávky směřují do  všech odvětví průmyslu, největší podíl představuje 

klasická a jaderná energetika, plynárenství a ropný průmysl a taktéž hutnictví. 

Rok 2012 potvrdil předpokládaný průběh hospodářské krize - křivka jejího vývoje 

připomíná písmeno “W”: na  tuzemském trhu došlo k  prvnímu propadu tržeb 

v roce 2010, další rok přišlo oživení a v roce 2012 pokles opět pokračoval. V těchto 

podmínkách jsme v tuzemském prodeji nenaplnili plánované tržby. Naše armatury 

a potrubní díly byly součástí dodávek nastrojení turbín, kotlů, technologických celků 

apod. Na těchto projektech jsme mimo jiné spolupracovali s fi rmami Doosan Škoda 

Power, Siemens, Chemoprojekt, Strojírny Brno, Vítkovice a dalšími, prostřednictvím 

kterých se naše výrobky dostali i na zahraniční trhy. Mezi naše významné produkty 

patří například uzavírací klapky dimenze DN 2600, které pracují za polárním kruhem 

v paroplynové elektrárně TEC Poljarnaja o výkonu 268 MW. Naše armatury pracují 

spolehlivě také například na  Slovensku, ve  Finsku, Rusku, Maroku, Panamě, Číně, 

Chile, Jižní Koreji, Indonésii a v dalších zemích, kde byly součástí technologií, které 

vyváží tuzemské fi rmy.

 

Úspěšné dodávky do jaderných elektráren

V  roce 2012 jsme úspěšně dodávali armatury pro jaderné elektrárny Mochovce, 

Dukovany a  Temelín. Tyto produkty musely být vyrobeny dle platných vyhlášek 

a  na  základě schválených technických podmínek pro dodávky do  jaderných 

elektráren. Sofi stikované armatury pro testování na zkušebním reaktoru pro jadernou 

elektrárnu jsme dodali také do  Polska. Z  významných projektů můžeme dále 

jmenovat dodávky pro výstavbu hnědouhelné elektrárny  Yunus Emre 2 x 145 MW 

v Turecku pro společnost Vítkovice nebo dodávky do Číny pro energetický projekt 

Kaidi přes fi rmu Siemens. 

V odvětví hutnictví se podařilo uskutečnit projekty pozastavené v krizi předcházejících 

let. Rok 2012 byl tedy rekordní v  počtu vyrobených a  dodaných hutních armatur. 

Celkem jsme vyexpedovali přes 200 kusů hutních armatur v  celkové hodnotě 

přibližně 100 milionů korun. Ve  společnosti ArcelorMittal Ostrava jsme se podíleli 

na  výstavbě technologie odsíření koksovny. Armatury naší produkce se podílely 

na modernizaci válcovací stolice v Ural Stal v Ruské federaci apod. 

I  přes složitou situaci na  trhu jsme v  roce 2012 dokázali naplnit plánovaný 

hospodářsky výsledek. Do  budoucna vidíme jako největší příležitost výstavbu 

nových bloků jaderné elektrárny v Temelíně.
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Domestic trade

Record in 2012: highest delivery of iron steel valves 
and fi ttings

Nationwide sales department supplies to the home market a  wide range of 

diff erent types of valves, fi ttings, pipe components, provides services and is 

frequently engaged as the contractor – to provide customers complete delivery 

of range of valves and fi ttings, manufactured by our company or provided by 

our trading partners and complemented by pipe components (pipes, fl anges, 

fasteners, seals and gaskets, prefabrication, etc.). Our deliveries are destined 

for all industries; the largest share represents Conventional and Nuclear Power 

generating plants, Gas and Oil industry and also Iron and Steel industry.

2012 confi rmed the expected course of the economic crisis - its evolution graph 

resembles the letter “W”; domestic market experienced fi rst drop in sales in 2010, the 

following year recovery came, sales decreased again in 2012 and this trend continues 

in 2013. Under these conditions we have not achieved projected revenues. Our 

valves, fi ttings and pipe components were the equipment and fi ttings constituent 

for the supply of turbines, boilers, production units, etc. We collaborated, among 

others, with Doosan Škoda Power, Siemens, Chemoprojekt, Strojírny Brno, Vítkovice 

through which our products reached foreign markets. Our major products include 

DN 2600 shut-off  (isolation) valves destined to work within the Arctic Circle at the 

268 MW TEC Poljarnaja combined cycle power plant. Our valves reliably operate, 

for example ,in the Slovak Republic, Finland, Russia, Morocco, Panama, China, Chile, 

South Korea, Indonesia and other countries and were included in the processing 

equipment exported by domestic fi rms.

 

Successful deliveries to Nuclear Power plants.

In 2012, we successfully delivered valves for the Mochovce, Dukovany and Temelín 

Nuclear Power plants. These products were manufactured in accordance with the 

current regulations and based on the approved technical conditions for supplies to 

Nuclear Power plants. Advanced valves used for test purposes, for the Nuclear Power 

plant test reactor, were supplied to Poland. Deliveries to major projects include 

supplies to Vítkovice for the construction of the 2 x 145 MW Yunus Emre brown coal-

fi red power plant in Turkey or supplies to China for the Kaidi energy project through 

Siemens.

The iron and steel industry was able to carry out projects suspended in the preceding 

years’ crisis. Thus 2012 was a record year in the number of produced and supplied iron 

and steel valves and fi ttings. We shipped over 200 items of iron and steel valves and 

fi ttings worth approximately 100 million crowns. We participated in the installation 

of the coke plant desulphurization equipment for the ArcelorMittal plant in Ostrava. 

Our valves and fi ttings contributed to the modernisation program of the Ural Stal 

rolling mills in the Russian Federation, etc.

Despite the diffi  cult market in 2012 we were able to achieve planned revenues. 

For the future we expect our greatest opportunity to lie in the construction of new 

power blocks at the Temelín Nuclear Power plant.
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Zahraniční obchod

Rekordní objemy prodeje v některých oblastech

V  roce 2012 jsme v  oblasti zahraničního obchodu dosáhli celé řady úspěchů. 

Spolupracovali jsme s významnými partnery, dodávali našim stávajícím i novým 

zákazníkům a  podařilo se nám také získat průlomové zakázky a  proniknout 

na nová území. Daří se nám tak zúročit úsilí, které na těchto trzích dlouhodobě 

vyvíjíme. V teritoriu „Východ“ jsme zaznamenali rekordní objem prodeje.

Objem prodeje teritoria „Východ“ byl rekordní zejména díky mimořádné zakázce 

pro společnost GAZPROM. Získání této průlomové zakázky, která nás zařadila mezi 

světové výrobce kulových kohoutů, předcházela systematická práce na konstrukci 

kulových kohoutů a  dlouhodobá spolupráce jak s  naším partnerem v  Rusku, tak 

s technickými složkami největší plynárenské společnosti na světě. 

Mezi zajímavé zakázky v  tomto teritoriu patřily také komplexní dodávky armatur 

pro Južnouralskou GRES1, Astrachaňskou TEC, dodávky kulových kohoutů výrobci 

měřících stanic nebo dodávky odběrových klapek Kalužskému turbínovému závodu. 

A jak se nám dařilo v roce 2012 u našich nejbližších sousedů? V Polsku jsme získali 

významnou zakázku na  kulové kohouty do  potrubí se zemním plynem a  celkově 

můžeme říct, že jsme značku ARMATURY Group v polském plynárenském průmyslu 

stabilizovali. K našim úspěchům na Slovensku patří uzavření smlouvy na dodávku 

kulových kohoutů pro společnost Nafta. Dále jsme například prostřednictvím akciové 

společnosti ENSECO dodali zpětné klapky pro primární okruh Jaderné elektrárny 

Mochovce a hutní armatury pro generální opravu vysoké pece v U. S. Steel Košice.

První zakázka do Alžírska a další úspěchy

Mezi největší úspěchy zahraničního obchodu „Západ“ patří získání první zakázky 

do Alžírska, přičemž následovalo uzavření dalších kontraktů - jednalo se o dodávky 

kulových kohoutů na stavbu plynovodů a terminálů pro přepravu plynu. K dalším 

prvenstvím roku 2012 patří velká dodávka vysokotlakých šoupátek S43 z  vlastní 

výroby do Rumunska.

Oproti tomu v Norsku jsme již navazovali na naše pozitivní výsledky a podařilo se 

nám zde dosáhnout rekordních tržeb. K významným úspěchům patří to, že se nám 

podařilo dostat se na  vendor list Alstom Power a  dodat několik kusů odběrových 

klapek do USA, Ruska a Indonésie. Uvedení naší společnosti na vendor list má pro nás 

obrovský význam, protože se nám otevírají dveře pro Alstom Power ve Švýcarsku, 

Malajsii, Číně, USA a JARu.

Středisko zahraniční obchod „Střed“ zaznamenalo první úspěchy na  Ukrajině. 

Například konsorciu fi rem z  Česka a  Ukrajiny, mezi které patří také společnost 

ARMATURY Group, se podařilo podepsat dohodu o  spolupráci v  oblasti jaderné 

energetiky.  

V budoucnu bude naší snahou stabilizovat prodej a získávat zde projekty s velkými 

objemy dodávek armatur. Pro lepší obslužnost zákazníků plánujeme personální 

posílení zahraničního obchodu.
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Foreign trade

Record sales in some markets

In 2012 we achieved a number of successes in overseas sales. We worked with 

major partners to supply our existing and new customers, we were able to secure 

breakthrough contracts and penetrate into new territories. We were able to 

capitalize on our long-term eff ort in those markets. In the “Eastern” territory we 

actually saw record sales.

Volume of sales in the “Eastern” territory reached a  record high chiefl y due to an 

exceptional contract for GAZPROM. Getting this breakthrough contract, which placed 

us among the world’s manufacturers of ball valves, was preceded by systematic 

work on the ball valves design, long-term cooperation with our trading partners in 

Russian Federation and the technical departments of the largest gas company in the 

world. Among the interesting jobs in this territory included comprehensive supply 

valves for the GRES1 Južnouralsk, TEC Astrakhan, and supply of ball valves to the 

manufacturer of measuring stations or delivery of sampling valves for the Kalužsk 

turbine plant.

And how successful were we with our nearest neighbours in 2012? In Poland we 

secured key contract for the natural gas pipeline ball valves and in general we can 

state that within the Polish gas sector the ARMATURY Group brand is stabilised. Our 

success in the Slovak Republic includes a contract for the supply of ball valves to the 

company Nafta. Furthermore, for example, through joint-stock company ENSECO 

we supplied non-return valves for the Mochovce Nuclear Power plant primary circuit 

and iron and steel valves and fi ttings for the blast furnace refurbishment at the 

U.S. Steel plant in Košice.

The fi rst contract in Algeria and other achievements

Among the overseas sales greatest achievements within the “Western” territory 

has its place the fi rst contract in Algeria which was immediately followed by the 

signing of further contracts - namely supply of ball valves for the construction of gas 

pipelines and terminals for the gas deliveries. Another fi rst in 2012 includes a large 

delivery of the S43 high-pressure valves, manufactured by our company, to Romania.

In contrast, in Norway we have followed our optimistic results and managed to 

achieve record sales. Major achievements include inclusion of our company to the 

Alstom Power vendor list and small delivery of sampling valves to the USA, Russia 

and Indonesia. Inclusion of our company to the vendor list has great signifi cance to 

us as it opens door to Alstom Power based in Switzerland, Malaysia, China, USA and 

South Africa.

Overseas sales department “Centre” marked its fi rst success in the Ukraine; 

consortium of companies from the Czech Republic and Ukraine, among which the 

ARMATURY Group also belongs, has managed to sign the cooperation agreement in 

the fi eld of nuclear energy.

Our future eff orts shall focus on sales stabilisation and to secure projects with large 

supply of valves and fi ttings. To improve customer service we plan to increase the 

overseas sales department team.
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Výzkum a vývoj, konstrukce

Mnoho zakázek a vývojových úkolů

V  roce 2012 jsme zpracovávali velké množství výrobních zakázek a  vedle toho 

pracovali na  jedenácti vývojových úkolech - což je nejvíce v  historii fi rmy 

a vypovídá to o směru, kterým se naše fi rma ubírá. Tím směrem je vylepšování, 

zdokonalování a hledání nových cest v oblasti průmyslových armatur. V září 2012 

jsme z  těchto důvodů vytvořili samostatné středisko výzkumu a  vývoje, jehož 

cílem je zvýšení efektivity naší výroby.  

Co se nám tedy v roce 2012 v konstrukci podařilo? Sortiment šoupátek jsme rozšířili 

o regulační provedení s typovým značením S43.C a S33.C. Unikátní konstrukce těsnící 

desky a sedel umožňuje vyrábět tato šoupátka s přesnou regulační charakteristikou 

podle specifi kace zákazníka. Tato šoupátka získala ocenění Produkt roku 2012 v anketě 

časopisu Řízení a údržba průmyslového podniku. V oblasti zpětných armatur jsme 

zavedli do výroby zpětnou klapku, která umožňuje průchod čistícího zařízení a její 

tlaková ztráta se blíží tlakové ztrátě přímého potrubí. Kromě toho došlo k zásadnímu 

rozšíření konstrukčních variant zpětných odběrových klapek. U uzavíracích klapek 

došlo k  zásadnímu rozšíření rozsahu výroby tohoto sortimentu v provedení 

kov x kov. Pro uzavírací klapky jsme vyvinuli speciální pohon, který umožňuje 

samovolné bezpečnostní uzavření klapky. U  hutních a  speciálních armatur se 

dovršila obměna armatur výrobou nového typu škrtící klapky SNORT C60.3 typ128A 

DN 1600. 

Zdokonalili jsme konstrukci kulových kohoutů

Pro kulové kohouty jsme vyvinuli zcela novou konstrukci sedel. Tato sedla umožňují 

i  u  kulových kohoutů DN 400 až 1200 manipulaci při tlakovém spádu shodném 

s  požadovaným PN a  také garantují bezporuchový provoz i  s  pracovní látkou 

obsahující tvrdé mechanické příměsi až do  velikosti 3 mm. Tyto skutečnosti byly 

prokázány speciálními zkouškami za  účasti nezávislého auditora a  fi rma obdržela 

nový certifi kát podle EN 14141 včetně zkoušek dle přílohy D a E této normy. Těsnost 

kulových kohoutů vůči vnějšku je zajištěna pomocí konstrukce, která garantuje 

bezemisní provoz i po mnohaletém provozu a po provedení množství pracovních 

cyklů. Tato skutečnost je potvrzena německým certifi kátem TA-Luft. Všechny kulové 

kohouty vybavujeme pohony podle specifi kace zákazníka. Na  základě požadavku 

na zavření kulových kohoutů DN 500 až 1000 během jedné sekundy jsme vyvinuli 

vlastní konstrukci pohonu.

Velký význam pro nás má výroba armatur pro jadernou energetiku. V této oblasti jsme 

zpracovali celou řadu šoupátek typu AS33 včetně příslušné průvodní dokumentace. 

Ve zkušebně jsme provedli náročné zkoušky za tepla vysokotlakého šoupátka AS00 

DN 250 PN 160 s děleným klínem s velmi dobrým výsledkem. Celý rok se připravovala 

a i nadále zpracovává dokumentace potřebná ke zdárnému absolvování certifi kace 

naší společnosti dle ASME CODE III. Připravit všechny podklady je velmi náročné 

a zodpovědné.

Na  základě zpracované výkresové dokumentace je třeba také zpracovat 

technologické postupy. 

I v této oblasti jsme značně postoupili. Nová strojní zařízení, nově zavedené svářečské 

a technologické postupy a nová konstrukční řešení nám umožnily zpřesnit a zlevnit 

výrobu. Tato opatření byla nezbytná, aby naše stávající vyráběné produkty neztratily 

konkurenceschopnost. 
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Research and Development, Design

Many orders and development tasks

In 2012, we processed a  large number of production orders and at the same 

time worked on eleven development tasks – the highest in the history of the 

company which testifi es about the direction our company is moving in. Our way 

is to improve, advance and fi nd new avenues in the fi eld of industrial valves. In 

September 2012, for the following reasons we established independent Research 

and Development Centre, which aims to increase the effi  ciency of our production.

What had we achieved in design in 2012? We widened the gate valves range by 

introducing the S43.C and S33.C control valves. Sealing wedge and seats unique 

design allows us to produce gate valves with accurate control performance in 

accordance with the customer specifi cations. This valve had been awarded the 

Product of the Year for 2012 in the Management and Maintenance in Industrial Plant 

magazine poll. We introduced into production a  non-return valve that allows the 

passage of the cleaning device with the pressure drop proximate to the pressure 

drop in a straight pipe. 

Additionally, we increased the off -take non-return valves design options. Radical 

increase in production of shut-off  (isolation) valves taken place in metal x metal 

design and furthermore we designed for the said valves special actuators that 

enable the DN 1200 to DN 2600 valves to close within one second. Existing valves 

for iron and steel industry and special valves have been replaced by the new SNORT 

C60.3 type 128A DN 1600 valve.

We have improved the ball valves design

We developed new seat design for ball valves which allows the DN 400 to DN 1200 

ball valves to be operated at a pressure drop equal to the requirement by PN and 

guarantee trouble-free operations for working medium containing hard solid 

admixtures up to the size of 3 mm. Valve design was verifi ed by special tests in the 

presence of an independent auditor and subsequently the company received a new 

certifi cate in accordance with EN 14141 standard which included tests according to 

the Appendix D and E of the mentioned standard. The ball valves impermeability is 

ensured by design that guarantees no emissions even after many years of operation 

and number of working cycles, which is confi rmed by the German TA-Luft certifi cate. 

All ball valves are fi tted with actuators according to the customer specifi cations. We 

designed actuator to enable the DN 500 to DN 1000 ball valves to close within one 

second upon receiving requirement for such valve action.

Valve manufacture for the Nuclear Power plants is of great signifi cance to us. We 

delivered a number of AS33 valves including all relevant documentation required for 

the Nuclear Power industry. In the test room facility we carried out exacting heat tests 

for the AS00 DN 250 PN 160 high-pressure valve with a split wedge with very good 

results. The last year and currently we have been preparing documentation required 

for the successful certifi cation in accordance with the ASME CODE III standard. This 

work is very demanding and requires great responsibility.

We are well advanced in preparation of production procedures based on the 

completed drawing documentation. New machinery, newly introduced welding and 

production procedures and design enabled us to refi ne and reduce the production 

costs. These measures are essential to maintain competitiveness of our existing 

products.
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Výroba v roce 2012

Rozmanitá produkce a nadstandardní objem výroby

Rok 2012 byl velmi úspěšný, ale z  hlediska výroby i  velmi náročný. Produkce 

nabyla ohromné rozmanitosti, podle konkrétních požadavků zákazníků jsme 

připravovali modifi kace různých typů armatur a  nadstandardní byl nakonec 

i celkový objem výroby: přes bránu expedice jsme v roce 2012 vyvezli armatury 

o celkové čisté hmotnosti 2500 tun, to je o 900 tun více než v roce 2011. V přepočtu 

je to 50 tun týdně, tedy jeden plně naložený kamion denně.

Zkraje roku vytěžovaly kapacity dílen rozsáhlé projekty na 90 kusů hutních armatur 

pro zákazníky FN steel ve Finsku a BHILAY v Indii za více než 70 mil. Kč. Do prvního 

pololetí 2012 byl zařazen projekt 89 kusů svařovaných šoupátek S33.4 o dimenzích 

DN 700 až DN 1000 na terminál Usť Luga v Rusku, realizovaný externě pod technickým 

dozorem střediska kooperací. Během roku bylo expedováno 313 kusů odběrových 

klapek C09.6 k  parním turbínám pro Siemens Industrial Turbomachinery. Nosnou 

zakázkou celého roku 2012 byla dodávka kulových kohoutů od DN 150 po DN 1000 

pro ruský Gazprom. Dodali jsme 574 kusů kulových kohoutů, z toho bylo 213 kusů 

větších než DN 500. Celou výrobu řešíme nejen vlastními kapacitními zdroji, ale 

i výrazným přičiněním střediska kooperací. Kulové kohouty vyrábíme i pro zákazníky 

z  Afriky. Během roku 2012 jsme vyrobili 113 kusů kulových kohoutů v  DN 150 až 

DN 700.  Projekt je významný tím, že poprvé dodáváme velké množství kohoutů 

na africký kontinent do Alžírska. Dodávky do Afriky budou pokračovat také v dalším 

roce. 

Neustále vylepšujeme výrobní technologii

Naše společnost nejenže vyvíjí nové armatury, ale také výrazně inovuje stávající 

výrobní řady armatur. Zároveň vyvíjíme nové výrobní postupy na využití nových 

moderních technologií. Bez těchto opatření je nemyslitelné zkracovat průběžnou 

dobu výroby a plnit dodávky zákazníkům v požadovaných termínech.

V  roce 2012 bylo uvedeno do  plného provozu v  trojsměnném režimu svářečské 

centrum AIR LIQUIDE pro svařování těles kulových kohoutů nebo těles odběrových 

klapek. Svářečské výkony podávané personálem jsou ve stoprocentní kvalitě a není 

nutné se po  nedestruktivních zkouškách ke  svarům vracet. Z  hlediska ekologie je 

metoda pod tavidlem i velkým přínosem pro životní prostředí. Při svařování se tvoří 

pouze nepatrné minimum zplodin. 

V obrobnách jsme zkraje roku 2012 uvedli do plného třísměnného provozu dvě nové 

výkonné CNC horizontální vyvrtávačky. Díky těmto strojům a vysoce odborné práci 

našich programátorů a  dílenských techniků jsme výrazně zproduktivnili výrobu 

armatur pro klasickou i jadernou energetiku. Tyto armatury vyrábíme podle potřeby 

zákazníků z uhlíkových i vysoce legovaných ocelí. 

Pro rok 2013 připravujeme významnou investici v  řádu několika desítek milionů 

korun do  speciálních CNC multifunkčních obráběcích center. Tyto dlouhodobě 

plánované investice nám zajistí další, tolik potřebné kapacity pro plnění rostoucích 

požadavků zákazníků po naší produkci a současně skokově posunou naši výrobní 

technologii na nejvyšší úroveň. Naším cílem je zkrátit realizační lhůty a snížit výrobní 

náklady stávajících i  inovovaných typových řad vysokotlakých šoupátek, zpětných 

klapek i kulových kohoutů. 

Střednědobé plány prodeje potvrzují rostoucí trend dodávek z  vlastní výroby. 

V  2013 chceme vybudovat nové montážní kapacity, posílit zkušebny a  investovat 

do  výrobních technologií. Plánujeme zajištění a  výchovu personálu na  nová 

pracoviště obroben, montáží a do technické přípravy výroby.
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Production in 2012

Diverse production and outstanding manufacturing 
output

The year 2012 was very successful, however in terms of production very 

demanding. Production acquired huge diversity; according to the specifi c 

customer requirements we prepared modifi cation of a  number of valves and 

at the end of the day the total production volume was outstanding: in 2012 we 

shipped the total net weight of 2,500 tons valves and fi ttings, 900 tons more than 

in 2011. This is equivalent to 50 tons per week, i.e. one fully loaded lorry a day.

Early in the year the workshops capacity handled contracts relating to 90 items of 

iron and steel valves and fi ttings for FN STEEL in Finland and BHILAY in India worth 

more than 70 million CZK. In the fi rst half of 2012, orders included 89 welded S33.4 

valves in sizes from DN 700 to DN 1000 for the Usť Luga terminal in Russia, externally 

implemented under the technical supervision of the Cooperation Centre. During 

the year we shipped 313 C09.6 sampling valves for steam turbines destined for the 

Siemens Industrial Turbomachinery. Key order in 2012 was the supply of DN 150 

to DN 1000 ball valves to Russia’s Gazprom. We delivered 574 ball valves of which 

213 valves were larger than DN 500. Entire production was handled by our 

manufacturing resources with signifi cant contribution by the Cooperation Centre. 

Ball valves are also manufactured for the customers in Africa. During 2012 we 

produced 113 DN 150 to DN 700 ball valves. This order is signifi cant that we shipped 

a  large number of valves to the African continent, to Algeria, for the fi rst time. 

Deliveries to Africa shall also continue in the next year.

We constantly improve our manufacturing facilities

Our company designs and develops new valves and fi ttings and also signifi cantly 

upgrades the existing valves and fi ttings product line. At the same time we are 

introducing new production procedures with the use of new modern manufacturing 

facilities. Without these measures we would not be able to shorten the production 

lead time and meet customer deliveries within the required deadlines.

In 2012 three-shift operational system in the AIR LIQUIDE welding centre was 

introduced for welding ball and sampling valves bodies. Quality of welding is of 

such high standard that following the non-destructive tests welds do not require 

any remedial work. Submerged arc method is of great benefi t to the environment as 

during welding only insignifi cant minimum pollution is generated.

At the beginning of 2012 we introduced into the full three-shift operation two new 

high-performance CNC horizontal boring machines. With these machines, highly 

professional work of our programmers and workshop technicians we signifi cantly 

improved manufacturing effi  ciency of valves and fi ttings for the Conventional and 

Nuclear Power generating industry. These valves are manufactured according to 

customer requirements in high-carbon and alloy steels.

For 2013, we are preparing a major investment of tens of millions of CZK in special 

multi-function CNC machining centres. This long planned investment shall provide 

additional, much-needed capacity to meet increasing production demands from 

customers and at the same time radically shift our manufacturing facility to the 

highest level. Our objective is to shorten lead times and reduce production costs of 

existing and new series of high pressure gate, non-return and ball valves.

Medium-term sale plans confi rm the growing trend of deliveries from our production. 

In 2013 we wish to construct new assembly capacity, enhance test facilities and 

invest in production equipment. We plan to ensure the personnel training for new 

machining and assembly workshops and production planning.
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Servis a služby 

Opravy, montáže, nonstop havarijní služba

V  roce 2012 jsme zajišťovali opravy armatur, prováděli montážní práce 

a  zabezpečovali nonstop havarijní servisní službu pro naše stálé obchodní 

partnery. Realizovali jsme zakázky především v oblasti energetiky, petrochemie, 

plynárenství a vodárenství. 

V  oblasti energetiky jsme poskytovali služby například společnosti ČEZ, a  to 

při opravách logických celků v  jaderných elektrárnách Dukovany a  Temelín, 

v  elektrárně Dlouhé Stráně jsme prováděli opravy hydroventilů a  fi ltrů, pracovali 

jsme při odstávkách ve společnostech Dalkia a AMEO. V oblasti petrochemie patří 

k  významným zakázkám práce pro Slovnaft Bratislava, kde jsme při odstávce 

prováděli standardní opravy armatur, dále dvě veřejné zakázky na výměnu armatur 

v akciových společnostech Čepro a MERO. Ve společnosti Lovochemie v Lovosicích 

jsme opravovali hradidlové uzávěry. K  našim zákazníkům patřila také společnost 

Unipetrol RPA. 

Pokud jde o vodárenství, podíleli jsme se na výstavbě MVE ÚV Monaco na Slovensku 

a na kalibraci průtokoměrů pro Povodí Odry. V oblasti plynárenství to byly například 

opakované opravy kulových kohoutů pro RWE Gas Storage a Net4Gas, a to v Dolních 

Dunajovicích, Třanovicích, Tvrdonicích, v Břeclavi a v Lobodicích.

Zvládáme i náročné požadavky

Vedle těchto zakázek jsme pracovali také na  konečných úpravách armatur 

a realizovali vlastní výrobu. I tento rok se našlo dost zakázek, které svým rozsahem, 

speciálními požadavky nebo termínem prověřily kapacitní možnosti všech částí 

výroby v  Kravařích včetně koordinace návaznosti na  expedici k  zákazníkům. Byly 

to projekty pro fi rmy Lukrida JSC, Armat Service,  Barlyhus Capital AG nebo pro 

naši slovenskou pobočku. Jednalo se o  úpravy většího množství armatur nebo 

o opravy armatur větších světlostí. Zvládli jsme i požadavky na montáž, zprovoznění 

a  nastavení speciálního ovládání armatur (Fasek, Schuck, Rotork atd.) zvláště 

u kulových kohoutů. U těchto armatur jsme také úspěšně zvládli provedení zkoušek 

cyklováním dle EN 14141 nutných pro certifi kaci.

Rozšířili jsme působení na slovenském trhu, náš obchodní zástupce se zde věnuje 

vyhledávání potenciálních zákazníků a možností spolupráce. V oblasti vlastní výroby 

jsme ke standardnímu sortimentu přidali i výrobu nerezových brýlových šoupátek 

nebo měnících a regulačních kuželových kohoutů.

Naše společnost dále realizuje také dodávky a  montáž dílčích částí provozních 

zařízení v oblasti elektro a měření a regulace -  v roce 2012 například ve společnostech 

Bekaert, Bochemie, Coal Mill. Také v  této oblasti poskytujeme našim zákazníkům 

servisní činnost, jako například společnostem Linde Gas, ČNB a Bekaert.
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Service and Support

Repairs, installations, 24 hour emergency service

In 2012 we repaired valves and fi ttings, carried out assembly works and made 

available 24 hour emergency service to our regular business partners. We carried 

out contracts mainly in the energy, petrochemical, gas and water industries.

In the energy sector we provided services to ČEZ, namely repair of logistic units at 

Dukovany and Temelín Nuclear Power plants, in the Dlouhé Stráně Electrical Power 

generating plant we carried out repairs of hydraulic valves and fi lters and worked 

during shutdowns in Dalkia and AMEO facilities. In the petrochemical industry one 

of the major contracts is work for Slovnaft Bratislava where during shutdown we 

carried out standard valve repairs, and two successfully tendered contracts to replace 

valves and fi ttings for the state owned companies’ Čepro and MERO. We repaired the 

fl ood barriers in Lovochemie Lovosice. Our customers also included Unipetrol RPA.

In water industry we participated in the construction of Water treatment plant 

Monaco in the Slovak republic and calibration of fl ow meters for the Odra Water 

Company. In the gas industry we carried out, for example, repeated ball valves repair 

for the RWE Gas Storage and Net4Gas, in Lower Dunajovice, Třanovice, Tvrdonice, 

Břeclav and Lobodice.

We meet even the most demanding contract 
requirements

In addition to these contracts we also worked on the fi nal valves and fi ttings 

modifi cations and implemented our manufacture. Also this year ample number 

of contracts, by their scope, special requirements or deadlines tested out all the 

production capacity in Kravařích including coordination relating to the delivery to 

customers; namely contracts for Lukrida JSC, Armat Service, Barlyhus Capital AG 

or our Slovak Republic branch. The mentioned contracts related to modifi cations 

of large quantities of valves and fi ttings or repair of larger diameter valves and 

fi ttings. We were involved in the installation, commissioning and setting up of the 

special control of valves (Fasek, Schuck, Rotork, etc.), ball valves in particular. We 

also successfully completed cycle tests in accordance with the EN 14141 standard 

required for certifi cation of the mentioned valves.

We extended our activities in the Slovak Republic market; our sales representative 

is focused on the search for potential customers and opportunities for cooperation. 

In our own production we added to the standard product range, production of 

stainless steel Spectacle valves or Change-over and Control conical valves.

Our company is also engaged in the supply and installation of the production 

equipment discrete sections relating to the electrical, instrumentation and control 

equipment - in 2012, for example, to Bekaert, Biochemie and Coal Mill. We also 

arrange service activities for our customers such as Linde Gas, ČNB and Bekaert.
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Potrubí a příslušenství

Plnili jsme více než 2000 zakázek

V  roce 2012  se středisku potrubí a  příslušenství podařilo naplnit plán, dosáhli 

jsme tržeb, které převýšily 100 milionů korun, a to hlavně díky několika větším 

projektům.

Hlavními tahouny roku 2012 se staly projekty pro plzeňský Doosan Škoda Power 

a  její subdodavatele. Jednalo se o  projekty na  výstavbu elektrárny v  Počeradech, 

v Kladně a dodávku materiálu k turbíně na Kubu.  V rámci těchto projektů jsme dodali 

přibližně 300 tun materiálu, samozřejmě včetně povrchové úpravy, konzervace, 

popisů a balení. 

Opět jsme si ověřili, že máme perfektně zvládnuté procesy a tok materiálu počínaje 

příjmem do skladu, přes povrchovou úpravu až k přejímkám. Zajištění komplexního 

servisu se stalo pro naše zákazníky již samozřejmostí. 

V  polovině roku 2012 jsme získali velkou zakázku na  dodávky armatur a  hutního 

materiálu pro výstavbu elektrárny na  spalování biomasy ve  Sviadnově, kterou 

provozuje společnost Dalkia v  areálu Teplárny Frýdek-Místek. Generálním 

dodavatelem výstavby byl jeden z našich stálých partnerů, a to brněnská společnost 

EKOL. Vedle 650 kusů průmyslových armatur jsme pro bioelektrárnu dodali 

100 tun potrubí a příslušenství, samozřejmě včetně naší přidané hodnoty v podobě 

povrchové úpravy, konzervace atd. 

Kuba, Rusko, Austrálie…

Dalším úspěchem byla dodávka vysoce legovaných trubek v  materiálu 

X10CrMoVNb9-1 pro našeho ostravského partnera, na  konci roku jsme v  rámci 

této zakázky vyexpedovali kolem 230 tun tohoto velmi kvalitního materiálu.  

K významným zakázkám roku 2012 patřily rovněž dodávky našim stálým partnerům, 

jako jsou společnosti ENEZA, HA.EM Ostrava, Promont, K-Protos, PBS Industry Třebíč. 

Naše výrobky tak budou plnit svou funkci v tuzemsku i zahraničí - na Kubě, v Rusku, 

v Austrálii… Pro projekt Uralskaya Stal jsme dodali vysokotlaké potrubí a potrubní 

tvarovky a do Austrálie putovala dodávka nerezových speciálních přírub pro projekt 

ORICA.

V  roce 2012 realizovalo středisko potrubí a  příslušenství 2  108 zakázek. Z  toho 

patnáct velkých zakázek v hodnotě nad jeden milion korun vygenerovalo přibližně 

60 milionů korun. Zbylé tržby přinesly zakázky s hodnotou menší než jeden milion 

korun. 

Pokud jde o  budoucnost, při pohledu na  rok 2013 můžeme očekávat rekordní 

výsledky. Ale to už si musíme počkat na příští výroční zprávu.
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Pipe and Accessories

We processed more than 2,000 orders

In 2012, the Pipe and Accessories Centre reached its planned targets and achieved 

sales growth exceeding 100 million CZK chiefl y due to several large projects.

Projects for the Doosan Škoda Power in Pilsen and its subcontractors were the prime 

movers in 2012. It related to schemes to build electricity power plant in Počerady 

in Kladno and delivery of our products to Cuba for a  turbine project. Within the 

mentioned projects we have delivered approximately 300 tons of material and this 

course included surface treatment, protection, labels and packaging.

Once again we have proven that we have perfectly mastered procedures and 

material fl ow from the acceptance procedure in warehouse, through surface fi nish 

process to acceptance by the customer. Our customers take it as a given that we 

provide comprehensive services.

In mid-2012, we secured a large contract to supply valves and fi ttings and iron and 

steel products for the construction of a Biomass Power plant in Sviadnov, operated 

by Dalkia within the Frýdek-Místek Heating Plant premises. EKOL Brno, one of our 

regular partners, was the main contractor. With 650 industrial valves we delivered 

100 tons of pipes and accessories including the added value in the form of surface 

treatment, protection, etc.

Cuba, Russia, Australia…

Another success was the delivery of high-alloy X10CrMoVNb9-1 pipes for our partner 

in Ostrava; at the end of the year, under this contract, we dispatched approximately 

230 tons of high quality pipes. Major contracts in 2012 included the delivery to our 

regular partners such as ENEZA, HA.EM Ostrava, Promont, K-Protos and PBS Industry 

Třebíč. Our products are being used at home and abroad - in Cuba, Russia, and 

Australia; for Uralskaya Stal we delivered high-pressure pipes and fi ttings and to 

Australia supply of special stainless steel fl anges for the ORICA project.

In 2012, the Pipe and Accessories Centre processed 2,108 contracts. Fifteen major 

contracts, each worth over one million crowns brought in approximately 60 million 

CZK. The remaining sales were made up by orders of less than one million crowns 

each. As for the future, looking at 2013, we expect record results. However, we have 

to wait for the next annual report.
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Kvalita

Systémové audity 

V  roce 2012 byla naše politika kvality přezkoumána a  doplněna především 

v oblasti řízení kvality podle amerických standardů API Q1, nově jsme zpracovali 

společnou politiku ochrany životního prostředí EMS a bezpečnosti práce OHSAS 

a proběhl recertifi kační audit systému kvality QMS. 

Recertifi kační audit systému QMS a dozorový audit systému EMS proběhl ve dnech 

3.-7. září 2012. Na  základě těchto auditů, které dopadly úspěšně, bez neshod 

nebo systémových pochybení, nám byl společností TÜV International, skupina 

TÜV Rheinland Group, vystaven nový certifi kát systému řízení ČSN EN ISO 9001:2009 

s  platností do  20. září 2015 a  potvrzena platnost certifi kátu environmentálního 

řízení ČSN EN ISO 14001:2005 do 28. listopadu 2013. Naše společnost se připravuje 

na audit systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001. 

V červnu roku 2012 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.

Zařazení do registru dodavatelů a výrobkové audity

V  průběhu roku 2012 se uskutečnilo také několik zákaznických auditů s  cílem 

posoudit a  doporučit společnost ARMATURY Group do  registru dodavatelů. 

K nejdůležitějším patřily audit švýcarské společnosti ALSTOM v květnu 2012 a audit 

italské společnosti ENEL, který proběhl v září 2012. Při obou auditech jsme uspěli 

a byli zařazeni do registru dodavatelů. 

Výrobkové audity průmyslových armatur jsou prováděny podle direktivy PED 97/23/EC

pro Evropu nebo podle Technického reglementu bezpečnosti strojů a  zařízení 

č. 753 pro Rusko.  V roce 2012 byly nově pro trh Ruské federace certifi kovány uzavírací 

klapky L32.

Dále byly notifi kovanou organizací TÜV SÜD Czech pravidelně kontrolovány 

a přezkušovány naše výrobkové certifi káty průmyslových armatur. Výsledkem devíti 

výrobkových auditů, ze kterých byly zpracovány hodnotící zprávy, bylo osvědčení 

o správné funkci a trvající shoda s požadavky PED 97/23/EC. 
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Quality

System audits

In 2012, our quality policy was revised and improved, in particular relating to  

Quality Management in accordance with the U.S. API Q1 standards; recently we 

prepared the EMS joint environmental policy and Occupational Health and Safety 

Management (OHSAS), and the QMS recertifi cation audit took place.

The QMS recertifi cation and EMS compliance audits were conducted from 3rd to 

7th September 2012. Based on these successful audits, with no non-compliances or 

found system failures found, we were issued by the TÜV International (TÜV Rheinland 

Group) the Quality Management System certifi cate in accordance with the ČSN EN 

ISO 9001:2009, valid until 20 September 2015 and confi rmed the certifi cate validity 

of the Environmental Management ČSN EN ISO 14001:2005 until 28 November 2013. 

Our company is preparing for the Health and Safety at Work audit in accordance with 

the OHSAS 18001 standard.

In June 2012 the compliance audit by the TÜV SÜD Czech focused on the Quality 

Management System with the carrying out of explicit assessment of materials 

according to the European Parliament PED 97/23/EC Directive. The audit confi rmed 

the compliance with the Directive requirements and technical regulations and also 

confi rmed the certifi cate validity until 26 May 2014.

Register of suppliers and product audits

During 2012 several customer audits to assess and recommend inclusion of the 

ARMATURY Group in their register of suppliers were conducted. The most important 

were audits carried out by the Swiss company ALSTOM in May 2012 and by the 

Italian company ENEL in September 2012. We succeeded in both audits and were 

included in their register of suppliers.

Product audits of industrial valves are carried in accordance with the European 

PED 97/23/EC Directive or the Russian Technical Special Regulation No. 753 relating 

to the safety of machinery and equipment. L32 shut-off  (isolation) valves were 

certifi ed for the Russian Federation market in 2012.

Furthermore, the authorised TÜV SÜD Czech regularly checked and tested 

our industrial valves product certifi cates. Nine product audits, from which the 

assessment reports were prepared, resulted in the confi rmation of the correct 

procedures observance and on-going compliance with the PED 97/23/EC Directive 

requirements.
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Personalistika

Rok rozvoje zaměstnanců 

Rok 2012 se nesl v duchu podpory vzdělávání zaměstnanců. Již v roce 2010 získala 

naše společnost v  rámci Operačního programu Lidské zdroje a  zaměstnanost 

dotaci na vzdělávací projekt ve výši 5,8 mil. Kč. Další dotaci na vzdělávání jsme 

získali jako členové Národního strojírenského klastru o.s., a to v celkovém objemu 

7,5 mil. Kč. Dohromady jsme tedy získali téměř 13,5 mil. Kč. Vzdělávání probíhalo 

kontinuálně po dobu 32 měsíců. Rok 2012 byl rokem druhým, stěžejním.

V  říjnu roku 2012 proběhla závěrečná konference k  prvnímu projektu. Tato 

konference se setkala s velkým ohlasem, zúčastnili se jí absolventi kurzů, hosté z řad 

odborné veřejnosti i  dodavatelů služeb. Na  konferenci zazněla kromě informací 

o  projektu také doporučení do  budoucna. Za  období dvou let, kdy byl projekt 

realizován, se některé ze vzdělávacích akcí zúčastnilo celkem 292 zaměstnanců, 

každý zaměstnanec se zúčastnil průměrně pěti kurzů. Kurzy samotné byly zaměřené 

na posílení komunikativních a dalších interpersonálních dovedností, na zvyšování 

znalosti anglického jazyka, na  práci v  konstrukčním programu SOLIDWORKS atp. 

Samostatnou skupinou byli pracovníci řízení jakosti, kteří absolvovali školení 

v oblasti nedestruktivních zkoušek, z nichž získali certifi káty s celostátní působností. 

V rámci projektu vznikl rovněž tým deseti interních lektorů, kteří se vyškolili podle 

programu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Vzdělávali jsme se v oblasti jaderné energetiky

V  rámci druhého projektu, dotace, kterou získal Národní strojírenský klastr, bylo 

proškoleno celkem 340 našich zaměstnanců, z  toho 200 v  roce 2012. Zatímco 

v  prvním roce tvořily těžiště školení kurzy zaměřené na  odborné znalosti dělníků 

(jeřábníků, vazačů atp.) a na měkké dovednosti obchodníků nebo nákupčích, v roce 

2012 bylo vzdělávání zaměřeno především na zdokonalování znalostí a dovedností 

z oblasti jaderné energetiky. Takový ucelený vzdělávací program z oblasti jaderné 

energetiky, jaký má Národní strojírenský klastr, nikdo jiný v ČR nenabízí. Jedná se 

o program, který je zaměřen na principy fungování jaderných elektráren, konstrukční 

řešení ruské nebo americké, normy, legislativu a  předpisy české, slovenské, ruské 

a americké, součástí je školení z oblasti ASME Code a mnohé další. V roce 2012 jsme 

takto proškolili 55 pracovníků napříč organizační strukturou společnosti. 

V  roce 2012 pokračovala dlouhodobá spolupráce s  opavskou Střední školou 

technickou  - dlouhodobou praxi v provozech ARMATURY Group vykonávalo celkem 

osm učňů oborů mechanik seřizovač CNC, obráběč kovů a zámečník. Cílem je tyto 

studenty zapracovat a  ověřit si, nakolik jsou vhodnými adepty pro práci v  naší 

společnosti. Po skončení studia jim tak můžeme nabídnout zaměstnání . V roce 2012 

jsme také personálně posílili středisko kooperací a do dělnických profesí obroben, 

svařoven i montáží jsme během roku přijali deset nových pracovníků.  
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Human resources

Year of staff  development

2012 was noticeable for the support of staff  training. Our company, in 2010, within 

the Human Resources and Employment Operational Programme received a grant 

for educational project in the amount of 5.8 million CZK. We received another 

educational grant as members of the National Machinery Group o.s. in the amount 

of 7.5 million CZK. Thus we received nearly 13.5 million CZK. Training was carried 

out continuously for 32 months. 2012 was the second year, a pivotal year.

The fi rst project-concluding conference took place in October 2012. The conference 

was a great success, attended by course participants, guests from the professional 

community and service providers. In the conference, in addition to information about 

the project, also recommendations for the future were heard. Over two years, the 

time period within which the project was implemented, some of the training sessions 

were attended by 292 employees; with each employee having attended an average 

of fi ve courses. The courses were designed to strengthen communicative and other 

interpersonal skills, to improve English language skills, to work with SolidWorks 

design program, etc. Quality Assurance Management personnel, who received 

training in non-destructive testing and consequently received National Certifi cates, 

formed a separate group. A team of ten company instructors was set up who trained 

under the program accredited by the Ministry of Education, Youth and Sports.

Nuclear Power industry know-how

Within the scope of the second project, funded by grant received by the National 

Engineering Group, total of 340 of our employees was trained, including 200 in 2012. 

Whilst in the fi rst year the core training courses focused on workers professional 

skills (crane operators, slingers, etc.) and soft skills of traders or buyers, in 2012 the 

training was primarily focused on improving knowledge and skills relating to the 

Nuclear Power industry. Such comprehensive educational program off ered by the 

National Engineering Group is not available anywhere in the Czech Republic. The 

said program focuses on the operational principles of Nuclear Power plants, Russian 

and American design standards, Czech, Slovak, Russian and American standards, 

legislation and regulations; part of the training includes the ASME Code and many 

others. Thus, in 2012, we trained 55 workers throughout the company.

In 2012 we continued our long term cooperation with the Opava Technical College 

– in the ARMATURY Group workshops long term experience was gained by eight 

apprentices in total, namely CNC setters, machinists and fi tters. The aim was to 

integrate these students and to verify to what extent they are suitable candidates 

to work in our company; after completing their studies they may be off ered 

employment in our company. In the course of 2012, we engaged ten new employees 

in the Cooperation Centre, in particular relating to the blue-collar professions in 

machining, welding and assembly workshops.
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Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2012 (v tis. Kč)

Označení AKTIVA Číslo řádku Běžné účetní období Minulé úč. období

a b c Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 1 2 065 157 -392 919 1 672 238 1 763 475

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

B. Dlouhodobý majetek 3 608 168 -282 808 325 360 267 279

B.     I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 41 260 -39 184 2 076 1 029

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

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

             3. Software 7 41 260 -39 184 2 076 1 029

             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 13 541 101 -243 624 297 477 249 238

B.     II.    1. Pozemky 14 7 914 0 7 914 6 029

             2. Stavby 15 317 339 -89 765 227 574 174 137

             3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 210 198 -153 241 56 957 67 634

             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 4 940 0 4 940 726

             8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 618 -618 0 620

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

B.   III. Dlouhodobý fi nanční majetek 23 25 807 0 25 807 17 012

B.   III.     1. Podíly - ovládaná osoba 24 25 807 0 25 807 17 012

             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 2012 (in CZK thousands)

Designation ASSETS Line number Current accounting period Previous acc. period

a b c Gross Adjustment Net Net

TOTAL ASSETS 1 2 065 157 -392 919 1 672 238 1 763 475

A. Receivables for capital subscription 2 0 0 0 0

B. Fixed assets 3 608 168 -282 808 325 360 267 279

B.     I. Intangible fi xed assets 4 41 260 -39 184 2 076 1 029

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

               2. Research and development 6 0 0 0 0

             3. Software 7 41 260 -39 184 2 076 1 029

             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 0 0 0 0

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

B.     II. Tangible fi xed assets 13 541 101 -243 624 297 477 249 238

B.     II.    1. Land 14 7 914 0 7 914 6 029

             2. Buildings 15 317 339 -89 765 227 574 174 137

             3. Individual movables and sets of movables 16 210 198 -153 241 56 957 67 634

             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 4 940 0 4 940 726

             8. Advance payments for tangible fi xed assets 21 618 -618 0 620

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

B.   III. Financial investments 23 25 807 0 25 807 17 012

B.   III.     1. Shares and ownership interests in controlled enterprises 24 25 807 0 25 807 17 012

             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 1 446 879 -110 111 1 336 768 1 469 942

C.     I. Zásoby 32 732 643 -20 414 712 229 676 110

C.     I.     1. Materiál 33 115 078 -3 987 111 091 182 731

              2. Nedokončená výroba a polotovary 34 234 410 -7 410 227 000 189 220

               3. Výrobky 35 84 034 -1 087 82 947 45 241

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

             5. Zboží 37 263 644 -7 930 255 714 168 254

             6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 35 477 0 35 477 90 664

C.    II. Dlouhodobé pohledávky 39 104 0 104 1 623

C.    II.     1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 87 0 87 1 356

             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 17 0 17 267

             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 48 711 774 -89 697 622 077 791 421

C.   III.     1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 666 869 -89 697 577 172 757 999

             2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 50 18 471 0 18 471 25 914

             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 25 227 0 25 227 3 012

             7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 929 0 929 3 374

             8. Dohadné účty aktivní 56 0 0 0 485

             9. Jiné pohledávky 57 278 0 278 637

C.    IV. Krátkodobý fi nanční majetek 58 2 358 0 2 358 788

C.    IV.    1. Peníze 59 462 0 462 788

             2. Účty v bankách 60 1 896 0 1 896 0

             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 10 110 0 10 110 26 254

D.     I.     1. Náklady příštích období 64 9 798 0 9 798 25 816

             2. Komplexní náklady příštích období 65 0 0 0 0

             3. Příjmy příštích období 66 312 0 312 438
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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 1 446 879 -110 111 1 336 768 1 469 942

C.     I. Inventory 32 732 643 -20 414 712 229 676 110

C.     I.     1. Materials 33 115 078 -3 987 111 091 182 731

              2. Work-in-progress and semi-fi nished products 34 234 410 -7 410 227 000 189 220

               3. Products 35 84 034 -1 087 82 947 45 241

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

             5. Merchandise 37 263 644 -7 930 255 714 168 254

             6. Advance payments for inventory 38 35 477 0 35 477 90 664

C.    II. Long-term receivables 39 104 0 104 1 623

C.    II.     1. Assets from trading relations 40 87 0 87 1 356

             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 17 0 17 267

             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 48 711 774 -89 697 622 077 791 421

C.   III.     1. Assets from trading relations 49 666 869 -89 697 577 172 757 999

             2. Assets - controlling party 50 18 471 0 18 471 25 914

             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 25 227 0 25 227 3 012

             7. Granted short-time deposits 55 929 0 929 3 374

             8. Estimated accrued receivables 56 0 0 0 485

             9. Other receivables 57 278 0 278 637

C.    IV. Short-term fi nancial assets 58 2 358 0 2 358 788

C.    IV.    1. Cash 59 462 0 462 788

             2. Bank accounts 60 1 896 0 1 896 0

             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 10 110 0 10 110 26 254

D.     I.     1. Deferred expenses 64 9 798 0 9 798 25 816

             2. Complex deferred expenses 65 0 0 0 0

             3. Accrued revenues 66 312 0 312 438
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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 1 672 238 1 763 475

A. Vlastní kapitál 68 970 841 926 039

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 24 342 15 546

A.    II.     1. Emisní ážio 74 0 0

             2. Ostatní kapitálové fondy 75 0 0

               3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 24 342 15 546

             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 83 166 226 134 177

A    IV.    1. Nerozdělený zisk minulých let 84 166 226 134 177

             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 36 006 32 049

B. Cizí zdroje 88 695 396 829 477

B.     I. Rezervy 89 10 115 11 438

B.     I.     1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 90 10 115 11 438

             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 12 974 12 674

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



32

Designation LIABILITIES Line number Current accounting period Previous accounting period

a b c 5 6

TOTAL LIABILITIES 67 1 672 238 1 763 475

A. Equity 68 970 841 926 039

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 24 342 15 546

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 24 342 15 546

             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 83 166 226 134 177

A    IV.    1. Retained earnings of previous years 84 166 226 134 177

             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 36 006 32 049

B. Not-own capital 88 695 396 829 477

B.     I. Reserves 89 10 115 11 438

B.     I.     1. Reserves under special legislation 90 10 115 11 438

             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 12 974 12 674

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 12 974 12 674

B.   III. Krátkodobé závazky 105 454 432 529 673

B.   III.     1. Závazky z obchodních vztahů 106 407 110 411 714

             2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 107 22 1 805

             3. Závazky - podstatný vliv 108 0 0

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

             5. Závazky k zaměstnancům 110 11 810 11 271

             6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 111 6 706 6 376

               7. Stát - daňové závazky a dotace 112 1 668 5 751

               8. Krátkodobé přijaté zálohy 113 25 799 90 636

             9. Vydané dluhopisy 114 0 0

             10. Dohadné účty pasivní 115 1 317 2 120

             11. Jiné závazky 116 0 0

B.    IV. Bankovní úvěry a výpomoci 117 217 875 275 692

B.    IV.    1. Bankovní úvěry dlouhodobé 118 5 506 9 323

             2. Krátkodobé bankovní úvěry 119 211 155 265 155

             3. Krátkodobé fi nanční výpomoci 120 1 214 1 214

C.     I. Časové rozlišení 121 6 001 7 959

C.     I.     1. Výdaje příštích období 122 6 001 7 959

               2. Výnosy příštích období 123 0 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 12 974 12 674

B.   III. Short-term liabilities 105 454 432 529 673

B.   III.     1. Accounts payable 106 407 110 411 714

             2. Liabilities - controlling party 107 22 1 805

             3. Liabilities - substantial infl uence 108 0 0

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

             5. Payables to employees 110 11 810 11 271

             6. Payables to social security and health insurance 111 6 706 6 376

               7. State - due taxes and subsidies 112 1 668 5 751

               8. Short-term advance payments received 113 25 799 90 636

             9. Bonds payable 114 0 0

             10. Estimated accrued payables 115 1 317 2 120

             11. Other payables 116 0 0

B.    IV. Bank loans and assistances 117 217 875 275 692

B.    IV.    1. Long-term bank loans 118 5 506 9 323

             2. Short-term bank credits 119 211 155 265 155

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

C.     I. Accruals 121 6 001 7 959

C.     I.     1. Accrued expenses 122 6 001 7 959

               2. Deferred revenues 123 0 0
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Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2012 (v tis. Kč)

Označení TEXT Číslo řádku Skutečnost v běžném účetním období

a b c Sledovaném Minulém

   I. Tržby za prodej zboží 1 1 044 139 1 098 986

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 853 580 879 860

      + Obchodní marže 3 190 559 219 126

           II. Výkony 4 1 547 078 947 070

           II.  1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 1 056 996 572 518

     2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 89 936 86 618

      3. Aktivace 7 400 146 287 934

B. Výkonová spotřeba 8 1 450 545 862 983

B.      1. Spotřeba materiálu a energie 9 1 221 992 675 398

B.     2. Služby 10 228 553 187 585

      + Přidaná hodnota 11 287 092 303 213

C. Osobní náklady 12 237 369 215 913

C.     1. Mzdové náklady 13 172 379 156 979

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

C.     3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 58 477 53 000

C.     4. Sociální náklady 16 6 513 5 934

D. Daně a poplatky 17 691 719

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 31 988 30 872

   III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 362 335 350 726

   III.   1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 5 227 3 757

     2. Tržby z prodeje materiálu 21 357 108 346 969

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 345 665 359 431

F.      1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 3 925 0

     2. Prodaný materiál 24 341 740 359 431

G. Změna stavu rezerv, opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 -29 451 4 564

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 24 795 27 251

H. Ostatní provozní náklady 27 41 088 29 241

  V. Převod provozních výnosů 28 0 0

I. Převod provozních nákladů 29 0 0

       * Provozní výsledek hospodaření 30 46 872 40 450
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Profi t and loss account as at 31st December 2012 (in CZK thousands)

Designation TEXT Line number Accounting period

a b c Current Previous

   I. Turnover 1 1 044 139 1 098 986

A. Cost of sales 2 853 580 879 860

      + Gross profi t/loss (sale margin) 3 190 559 219 126

           II. Production 4 1 547 078 947 070

           II.  1. Revenues from own products and services 5 1 056 996 572 518

     2. Variation in inventory by self activity 6 89 936 86 618

      3. Capitalisation 7 400 146 287 934

B. Production consumption 8 1 450 545 862 983

B.      1. Consumption of materials and energy 9 1 221 992 675 398

B.     2. Services 10 228 553 187 585

      + Value added 11 287 092 303 213

C. Personal expenses 12 237 369 215 913

C.     1. Wages and salaries 13 172 379 156 979

C.     2. Remuneration of board members 14 0 0

C.     3. Social security expenses and health insurance 15 58 477 53 000

C.     4. Other social expenses 16 6 513 5 934

D. Taxes and fees 17 691 719

E. Depreciation of long-term tangible and intangible property 18 31 988 30 872

   III. Revenues from sales of fi xed assets and materials 19 362 335 350 726

   III.   1. Revenues from sales of fi xed assets 20 5 227 3 757

     2. Revenues from sales of materials 21 357 108 346 969

F. Net book value of fi xed assets and materials sold 22 345 665 359 431

F.      1. Net book value of fi xed assets sold 23 3 925 0

     2. Materials sold 24 341 740 359 431

G. Variation in reserves and rectifying items in operation fi eld and complex expenses for subsequent periods 25 -29 451 4 564

    IV. Other operating revenues 26 24 795 27 251

H. Other operating expenses 27 41 088 29 241

  V. Transfer of operating revenues 28 0 0

I. Transfer of operating expenses 29 0 0

       * Operating profi t/loss 30 46 872 40 450
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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 1 131 1 298

         VII.   1. Výnosy z podílů v ovládaných osob a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 1 131 1 298

                 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 76 59

P. Nákladové úroky 43 6 626 9 867

         XI. Ostatní fi nanční výnosy 44 88 016 128 834

O. Ostatní fi nanční náklady 45 93 110 125 990

        XII. Převod fi nančních  výnosů 46 0 0

P. Převod fi nančních nákladů 47 0 0

       * Finanční výsledek hospodaření 48 -10 513 -5 666

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 353 2 735

Q.             1.  - splatná 50 53 3 383

                 2.  - odložená 51 300 -648

      ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 36 006 32 049

       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 36 006 32 049

     **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 61 36 359 34 784



38

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 1 131 1 298

         VII.   1. Revenues from shares in controlled and directed parties and in accounting units under substantial eff ect 34 1 131 1 298

                 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 76 59

P. Interest expenses 43 6 626 9 867

         XI. Other fi nancial revenues 44 88 016 128 834

O. Other fi nancial expenses 45 93 110 125 990

        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 -10 513 -5 666

Q. Income tax on ordinary activity 49 353 2 735

Q.             1. - due 50 53 3 383

                 2. - deferred 51 300 -648

      ** Profi t/loss from ordinary activity 52 36 006 32 049

       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 36 006 32 049

     **** Pretax trading income 61 36 359 34 784
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Příloha k roční účetní závěrce za rok 2012 (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 2012 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 %

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

Ukazatel Zaměstnanců celkem Z toho řídící

1. Průměrný počet zaměstnanců 485 26

2. Mzdové náklady (521, 522) 172 379 16 889

3. Odměny členům orgánů (523) 0 0

4. Nákl. na soc. zabezpečení (524, 525, 526) 58 477 5 742

5. Sociální náklady (527) 6 513 715

6. Ostatní nákl. celkem (součet 2 až 5) 237 369 23 346

4. Půjčky, úvěry, záruky a  ostatní plnění společníkům, akcionářům, členům statutárních, dozorčích a  řídících 
orgánů nebyly v roce 2012 poskytnuty.

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. 
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Supplement to Final Accounts as of 31st December 2012 (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 2012 - 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

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

Index   Employees total   Of which managers 

1. Average number of employees 485 26

2. Wages and salaries (521, 522) 172 379 16 889

3. Remuneration of board members (523) 0 0

4. Social security expenses (524, 525, 526) 58 477 5 742

5. Social expenses (527) 6 513 715

6. Other expenses, total (sum of 2 through 5) 237 369 23 346

4. Loans of members of statutory bodies were not provided in 2012.

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. 
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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. 2011

Tvorba opravné 
položky

Čerpání opravné 
položky

Zůstatek 
k 31. 12. 2012

K zásobám celkem: 22 121 7 202 8 909 20 414

- materiál 7 266 891 4 170 3 987

- polotovary 4 523 2 887 0 7 410

- výrobky 3 323 426 2 662 1 087

- zboží 7 009 2 997 2 076 7 930

K pohledávkám celkem: 116 117 11 091 37 511 89 697

- v konkursním řízení 88 893 4 060 4 616 88 337

- dle § 8c 0 21 0 21

- k nepromlčeným 15 283 6 479 21 610 152

- účetní opravné položky 11 941 531 11 285 1 187

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. 2012 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 prvního pracovního dne v měsíci.

Článek č. III
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
1. Významné změny majetku:
Nehmotný dlouhodobý majetek

Stav k  1. 1. 2012 Pořízení 2012 Vyřazení 2012 Stav k 31. 12. 2012 Oprávky

Software 38 511 1 558 0 40 069 38 185

Drobný NDM 1 065 126 0 1 191 999

Celkem 39 576 1 684 0 41 260   39 184

Hmotný dlouhodobý majetek

Stav k  1. 1. 2012 Pořízení 2012 Vyřazení 2012 Stav k 31. 12. 2012 Oprávky

Pozemky 6 029 1 885 0 7 914 0

Budovy a stavby 253 540 63 799 0 317 339 89 765

Stroje a zařízení 143 188 7 690 10 425 140 453 102 044

Dopravní 
prostředky

44 651 19 139 16 875 46 915 32 288

Drobný majetek 22 396 2 889 2 455 22 830 18 909

Ostatní majetek 92 0 0 92 0

Nedokončené 
investice

726 84 144 79 930 4 940 0

Zálohy na poř. 
majetku 

1 238 992 1 612 618 618*

Celkem 471 860 180 538 111 297 541 101 243 624

*opravná položka k poskytnuté záloze

a) Finanční pronájem v roce 2012 neprobíhal.
b)  K  31.  12.  2012 společnost eviduje majetek neuvedený v  rozvaze a  sledován pouze v  operativní evidenci ve  výši 

1 617 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. 
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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. 2011

Creation of 
adjustment

Drawing on 
adjustment 

Balance as of 
31. 12. 2012

Concerning total 
inventories:

22 121 7 202 8 909 20 414

- material 7 266 891 4 170 3 987

- semi-fi nished goods 4 523 2 887 0 7 410

- products 3 323 426 2 662 1 087

- merchandise 7 009 2 997 2 076 7 930

To receivables, total: 116 117 11 091 37 511 89 697

- in bankruptcy proceedings 88 893 4 060 4 616 88 337

- according to § 8c 0 21 0 21

- to imprescriptive   
receivables

15 283 6 479 21 610 152

- accounting adjustments 11 941 531 11 285 1 187

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 2012 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 fi rst day of each month was used for conversion 
of foreign currencies to CZK. 

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. 2012 Purchase 2012 Liquidation 2012 As of 31. 12. 2012 Accumulated 
depreciations

Software 38 511 1 558 0 40 069 38 185

Low-value long-
-term intangible 
assets

1 065 126 0 1 191 999

Total 39 576 1 684 0 41 260   39 184

Long-term tangible assets

As of 1. 1. 2012 Purchase 2012 Liquidation 2012 As of 31. 12. 2012 Accumulated 
depreciations

Land 6 029 1 885 0 7 914 0

Buildings 253 540 63 799 0 317 339 89 765

Machines and 
devices

143 188 7 690 10 425 140 453 102 044

Transportation 
means

44 651 19 139 16 875 46 915 32 288

Low-value assets 22 396 2 889 2 455 22 830 18 909

Other assets 92 0 0 92 0

Unfi nished 
investment

726 84 144 79 930 4 940 0

Advances for 
purchase of 
assets

1 238 992 1 612 618 618*

Total 471 860 180 538 111 297 541 101 243 624

* Accounting adjustments for provided credit

a) Financial leasing was not in 2012.
b)  As of 31 December 2012, the company registers assets not specifi ed in balance sheet, monitored only in operative 

fi les, amounting to 1,617,000 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.
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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 13 222 3 488

ARMATURY Group Poland Sp. z o.o. 376 966 -5

AG PUMPY s.r.o. 841 2 732 2 931

Průmyslový areál Martinov s.r.o. 0,001 8 819 0

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

Celkem 1 465 25 807 11 704

2. Pohledávky

Pohledávky z obchodního styku
- rozvaha ř. 049 + 040

Stav k  31. 12. 2012 Opravné položky

 - ve lhůtě splatnosti 440 553 398

 - po lhůtě splatnosti do 180 dnů 130 066 0

 - po lhůtě splatnosti od 180 do 360 dnů 7 366 328

 - po lhůtě splatnosti nad 360 dnů 88 971 88 971

Celkem pohledávky z obchodního styku 666 956 89 697

Pohledávky k podnikům ve skupině 18 471 0

- z toho z obchodního styku 14 198 0

- ovládající a řídící osoba 4 273 0

Souhrnná výše pohledávek v cizí měně je  443 854 tis. Kč.

Rozpis dle měn (měna) EUR USD PLN

Souhrn v cizí měně 13 510 4 887 1 796

3. Přehled o změnách vlastního kapitálu

Stavy v minulém 
účetním období

Stavy v běžném Rozdíl běžné 
– minulé období

Vlastní kapitál 926 039 970 841 44 802

Z toho

Základní kapitál (411) 501 200 501 200 0

Vlastní akcie /-/ (252) 0 0 0

Emisní ážio (412) 0 0 0

Ostatní kapitál. fondy (413) 0 0 0

Oceňovací rozdíly (414 + 415) 15 546 24 342 8 796

Zákonný rezervní fond (421) 243 067 243 067 0

Nedělitelný fond (422) 0 0 0

Statutární a ostatní fondy (423,427,411) 0 0 0

Nerozdělený zisk minulých let (428) 134 177 166 226 32 049

Neuhrazená ztráta z min. let (-429) 0 0 0

Hospodářský výsledek za účetní období 32 049 36 006 3 957

V běžném roce jednotka na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 29. 6. 2012 převedla zisk za rok 2011 ve výši 
32 049 tis. Kč na účet nerozdělený zisk minulých let. 

4. Závazky
Krátkodobé závazky

Krátkodobé závazky z obchodního styku – rozvaha ř. 106 407 110

- ve lhůtě splatnosti 275 836

- po lhůtě splatnosti 131 274

           - do 180 dnů 12 627

           - nad 180 dnů do 360 dnů 554

           - nad 360 dnů 4 593

                      - z toho více než 3 roky 46

Závazky k zaměstnancům 11 810

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění 6 706

Závazky vůči FÚ 1 668

Závazky k podnikům ve skupině 22

- z toho z obchodního styku 22

- ovládající a řídící osoba 0

Souhrnná výše závazků z obchodního styku v cizí měně je 299 788 tis. Kč: 

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

Souhrn v cizí měně 11 708 123 0 246 0 0

Veškerá výše evidovaných daňových nedoplatků byla uhrazena v lednu 2013. 
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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 13 222 3 488

ARMATURY Group Poland Sp. z o.o. 376 966 -5

AG PUMPY s.r.o. 841 2 732 2 931

Průmyslový areál Martinov s.r.o. 0,001 8 819 0

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

Total 1 465 25 807 11 704

2. Receivables

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

As of 31. 12. 2012 Adjustments

 - in due day 440 553 398

- within 180 days after due date 130 066 0

- from 180 to 360 days after due date 7 366 328

- more than 360 days after due date 88 971 88 971

Receivables from other companies in the 
group

666 956 89 697

Receivables from other companies in the 
group

18 471 0

- trading relation 14 198 0

- controlling and directing party 4 273 0

Summary of foreign-currency receivables in thousands CZK: 443 854

Specifi cation by currency EUR USD PLN

Foreign-currency summary 13 510 4 887 1 796

3. Summary of changes in equity capital

Previous 
accounting period

Current accounting 
period

Current – past year 
diff erence

Equity capital 926 039 970 841 44 802

Of which:

Registered capital (411) 501 200 501 200 0

Own shares /-/ (252) 0 0 0

Share premium (412) 0 0 0

Other capital funds (413) 0 0 0

Diff erence in valuation (414 + 415) 15 546 24 342 8 796

Legal reserve fund (421) 243 067 243 067 0

Indivisible fund (422) 0 0 0

Statutary and other funds (423, 427, 411) 0 0 0

Retained earnings from prev. years (428) 134 177 166 226 32 049

Accumul. losses from prev. years (-429) 0 0 0

Economic results of accounting period 32 049 36 006 3 957

As decided by the general meeting on 29 June 2012, the entity transferred the 2011 profi t of 32,049,000 CZK to the 
account of undistributed profi t from previous years . 

4. Payables 
Short-time payables

Short-time payables from trading - balance sheet, line 106 407 110

- in due date 275 836

- after due date 131 274

    - until 180 days 12 627

    - more than 180 days until 360 days 554

    - more than 360 days 4 593

                      - more than 3 years 46

Payables to employees 11 810

Payables of social and health insurance 6 706

Unpaid payables to Tax Offi  ce 1 668

Payables to other companies in the group 22

- trading relation 22

- controlling and directing party 0

Summary of foreign-currency payables in thousands CZK of commercial relation: 299 788

Specifi cation by currency EUR PLN CNY USD NOK GBP

Foreign-currency summary 11 708 123 0 246 0 0

All the above specifi ed tax arrears were paid in January 2013.
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5. Zákonné rezervy

Druh rezervy a její označení Počáteční stav 
k 1. 1. 2012

Tvorba Čerpání Konečný stav 
k 31. 12. 2012

Rezerva na opravy hmotného 
majetku

11 438 1 852 3 175 10 115

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 312 451 731 688 1 044 139

2. Tržby z prodeje výrobků 243 206 723 734 966 940

3. Tržby z prodeje služeb 69 269 20 787 90 056

4. Změna stavu vnitropodnikových zásob 89 936 0 89 936

5. Aktivace 400 146 0 400 146

6. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 5 227 0 5 227

7. Tržby z prodeje materiálu 207 947 149 161 357 108

8. Ostatní provozní výnosy 21 450 3 345 24 795

9. Výnosy z podílů v ovládaných osobách 1 131 0 1 131

10. Výnosy úrokové 76 0 76

11. Ostatní fi nanční výnosy 88 016 0 88 016

Výnosy z provozní činnosti celkem 1 438 855 1 628 715 3 067 570

7. Výzkum a vývoj
Na výzkum a vývoj byly vynaloženy výdaje ve výši 28 504 tis. Kč.

8. Bankovní záruky 
K 31. 12. 2012 společnost čerpá bankovní záruky ve výši  159 279 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.  2012 je jediným majitelem dluhopisů společnost 
ARMATURY Group a.s.

V  Kravařích 28. 6. 2013  Petr Holeček
 Předseda představenstva společnosti
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5.  Statutory reserves and others

Type of reserve and its 
designation

Beginning 
balance as 

of 1. 1. 2012

Creation Drawing Final balance as 
of 31. 12. 2012

Reserve for adjustments to 
tangible assets

11 438 1 852 3 175 10 115

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 312 451 731 688 1 044 139

2. Revenues from products 243 206 723 734 966 940

3. Revenues from services 69 269 20 787 90 056

4. Change in inventory 89 936 0 89 936

5. Capitalization 400 146 0 400 146

6. Revenues from sales of long-term assets 5 227 0 5 227

7. Revenues from sales of materials 207 947 149 161 357 108

8. Other operating revenues 21 450 3 345 24 795

9. Revenues from shares in controlled parties 1 131 0 1 131

10. Interest revenues 76 0 76

11. Other fi nancial revenues 88 016 0 88 016

Business revenues total 1 438 855 1 628 715 3 067 570

7. Research and development
Expenses for research and development were 28,504,000 CZK.

8. Bank guarantees
Total bank guarantees were 159,279,000 CZK by 31 December 2012. 

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 2012 is ARMATURY Group the sole owner 
of the bonds. 

Dolní Benešov, 28th June 2013    Petr Holeček
 Chairman of the Board of Directors
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REPORT OF INDEPENDENT AUDITOR
Intended to the shareholders of the accounting unit of

ARMATURY Group a.s.

We have verifi ed the enclosed fi nancial statement of the company ARMATURY Group a.s., Company Identifi cation 
Number: 255 72 881, i.e. balance sheet to December 31, 2012, profi t and loss statement to December 31, 2012 and the appendix of 
the fi nancial statement including the description of the signifi cant accounting methods used. 

Statutory Body´s Responsibility for the Financial Statements

The statutory body of the company ARMATURY Group a.s. is responsible for the preparation and true and fair view of the 
fi nancial statement pursuant to the Czech accounting regulations. A part of this responsibility is to propose, implement and ensure 
internal controls over the preparation and true and fair view of the fi nancial statement so that it does not include any substantial 
inaccuracies caused by a fraud or error, to choose and apply appropriate accounting methods and to carry out accounting estimates 
adequate to the given situation.

Auditor´s Responsibility

Our task is to issue an opinion on the fi nancial statement on the basis of the executed audit. We have executed the audit 
pursuant to the Act on Auditors and the International Auditor Standards and related application clauses of the Institute of Internal 
Auditors of the Czech Republic. Pursuant to these regulations, we are obligated to observe the ethical standards and to plan and 
carry out the audit so that we acquire a reasonable certainty that the fi nancial statement does not include any substantial inaccuracies.

 The audit includes execution of auditing procedures which aim at obtaining evidential information on the amounts and 
facts stated in the fi nancial statement. The selection of auditing procedures is up to the auditor’s judgment, including the evaluation 
of the risks that the fi nancial statement may include some substantial inaccuracies caused by fraud or error. When evaluating these 
risks, the auditor takes into account internal controls which are relevant for the preparation and true depiction of the fi nancial 
statement. The aim of the evaluation of the internal controls is to propose appropriate auditing procedures, not to give an opinion on 
the effi ciency of the internal controls. The audit also includes an evaluation of the appropriateness of the used accounting methods, 
adequacy of the accounting estimates carried out by the management as well as the evaluation of the overall presentation of the 
fi nancial statement. 

We believe that the acquired evidential information represents a suffi cient and appropriate basis for the expression of 
our opinion.

Opinion

In our opinion, the fi nancial statement gives a true and fair view of the assets, liabilities and fi nancial situation of the 
company ARMATURY Group a.s. as of December 31, 2012 and costs, revenues and the economic results for 2012 pursuant 
to the Czech accounting regulations. 

Ostrava, 30th June 2013 

Auditing company:

COTAX AUDIT, s.r.o.
Bohumínská 226/95
712 00  Ostrava - Muglinov
Certifi cate KA ČR No. 280

Auditor’s Statement made out by: COTAX AUDIT, s.r.o., Ostrava

Auditor:

Ing. Ivo Kopsa
Certifi cate KA ČR No. 1155
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Organizující schéma 

ARMATURY Group a.s. k 31. 12. 2012 
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DIVISION’S PRODUCT: 

A prosperous and 

expanding company.

DIVISION’S PRODUCT: 

Established and efficient 

employees. Well-established 

system of internal and 

external communication.

DIVISION’S PRODUCT: 

Company’s income exceeding 

company’s expenses, 

guaranteed solvency. 

Sales objectives achieved.

DIVISION’S PRODUCT: 

Orders shipped to customers 

on schedule and in high 

quality.

DIVISION’S PRODUCT: 

Correctly kept account books. Assets, 

liabilities, property and reserves under 

control. A prosperous and expanding 

company.

DIVISION’S PRODUCT: 

Products manufactured on 

schedule and in high quality.

    4B. SERVICES AND VALVE 

REPAIRS DIVISION
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DIVISION’S PRODUCT: 

Manufactured products and services 

delivered to customers on schedule 

and in high quality.

DIVISION’S PRODUCT: 

Continually improving 

quality of products.

DIVISION’S PRODUCT: 

Continually increasing 

vocational and ethical level 

of employees.

DIVISION’S PRODUCT: 

Acquisition of new public 

showing interest in 

company’s products. 

COMPANY’S PRODUCT: A prosperous and expanding company
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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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