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Vážení akcionáři, 
vážení obchodní partneři a zaměstnanci,

držíte v rukou výroční zprávu akciové společnosti ARMATURY Group 

a.s., společnosti, která si za devět let své existence získala na trhu 

průmyslových armatur významnou pozici, dobré jméno a Vaši důvěru. 

Naše fi rma stojí na pevných základech: zkušení a motivovaní pracovníci, 

aplikování nejnovějších technologií, promyšlené investice, využívání 

moderních manažerských metod. Díky pevným základům cítíme stabilitu, 

zároveň ale můžeme podnikat kroky vpřed, můžeme si dovolit být dynamičtí 

a uvažovat o rozvoji a další expanzi. 

Naše výroční zpráva Vás provede rokem 2008 podle jednotlivých oblastí 

života fi rmy, podrobně Vás seznámí s tím, jaký pro nás rok 2008 byl, co 

se nám podařilo, jaké byly naše největší úspěchy, co vše jsme udělali pro 

další rozvoj fi rmy. Věřím, že si z nabízených informací vyberete ty, které 

jsou právě pro Vás důležité. A tak pokud Vás zajímají například opravy 

armatur velkých dimenzí, dozvíte se, že jsme pro společnost ArcelorMittal 

opravovali ekologické brýlové uzávěry DN 2200 nebo skupinovou expansní 

klapku DN 2000. Pokud Vás zajímá, jaké jsou naše zkušenosti v oblasti 

dodávek potrubí a příslušenství, můžeme se pochlubit mimo jiné zakázkou 

pro elektrárnu Tušimice, kam jsme dodali stovky tun materiálu, nebo 

výrobou atypických svařenců pro ropný terminál SILLAMAE v Estonsku. 

Rozvoj fi rmy dokládá například náš konstrukční úspěch a to vývoj nového 

typu dvoupákové uzavírací klapky, která nachází široké uplatnění v hutních 

podnicích, nebo vývoj a výroba vysokotlakých armatur pro klasickou 

a jadernou energetiku. 

Rok 2008 byl pro nás také rokem, v němž jsme se zaměřili na zlepšení 

vnitřních procesů fi rmy a připravovali novou organizační strukturu. 

Cílem těchto změn je umožnit průběžné zlepšování pracovních procesů 

a výkonnosti fi rmy. Po analýze potřeb společnosti jsme defi novali nové 

organizační uspořádání, vylepšili přidělení odpovědnosti za procesy mezi 

divizemi a nově defi novali vstupy a výstupy jednotlivých pracovních pozic. 

Také jsme centralizovali řízení nákupu, skladového hospodářství a činností 

technické kontroly. Organizačními změnami jsme se připravili na plnění 

strategických úkolů daných výhledem střednědobého rozvoje do roku 

2012.

Celkově byl pro nás rok 2008 rokem, kdy jsme ještě překonali předchozí 

rekordy a dosáhli nejvyšších tržeb v historii fi rmy. Ambiciózní plán, který 

jsme si na počátku roku stanovili, vycházel jak z reálných odhadů prodeje 

našich výrobků a služeb, tak i z očekávání dalšího růstu světové ekonomiky. 

Očekávání se naplňovala již v průběhu prvního pololetí, kdy téměř každý 

měsíc byly hodnoty stanovené plánem překračovány a konečné číslo 

tržeb nakonec dosáhlo hranice 1,6 miliardy korun - to znamená 15 % nad 

stanoveným plánem. Rok 2008 se tak stal nejúspěšnějším v naší historii. 

Děkuji, že jste při tomto úspěchu byli s námi a přeji si, abyste s námi 

zůstali i v letech příštích. Pro Vaši spokojenost, jak už víte, uděláme vše, 

co je v našich silách. 

Ing. Vladimír Nekuda, MBA

generální ředitel

Dear shareholders, 
dear business partners and dear employees,

You are holding issue of the annual report of the ARMATURY Group 

a.s., a joint stock company that has achieved a prominent position on 

the industrial valve market, a good name and your trust during the nine 

years it has been in business. Our company stands on a solid foundation 

composed of experienced and motivated employees, the application of 

the latest technology, well-planned investments and the use of modern 

managing methods. While this fi rm foundation provides us a sense of 

stability, we can also take further steps forward - we can afford to be more 

dynamic and consider development and further expansion. 

Our annual report takes you through the various parts of the company for 

the year 2008, informing you in detail of the type of year we had, what 

went well, where our greatest successes were and what all we did for 

the further development of the company. I trust that you will be able to 

choose the information that is of particular interest to you personally. For 

example, if you are interested in repairs of large valves, you will fi nd that 

we repaired DN 2200 environment friendly goggle valves and a DN 2000 

multi expansion check valve for ArcelorMittal. If you are interested in our 

experience in the area of pipes and fi ttings, we are proud of our order for 

the Tušimice power plant involving several hundred tons of material or 

the production of atypical weldings for the SILLAMAE petroleum terminal 

in Estonia. The development of the company can be seen in our design 

success – specifi cally a double-lever butterfl y valve that can be widely 

used by steel mills, as well as high-pressure valves for classic and nuclear 

power plants. 

During 2008 we also focussed on improving the company’s internal 

processes and on the preparation of a new organizational structure. The 

aim of these changes is to enable the continual improvement of working 

processes and company effi ciency. On the basis of an analysis of company 

needs we defi ned a new organizational arrangement, improved the 

allocation of responsibility for processes between divisions and established 

new inputs and outputs for individual working positions. We also centralized 

the management of purchasing, warehousing and technical inspection 

activities. Organizational changes were made in order to prepare to meet 

strategic medium-range development goals up until the year 2012.

Overall, 2008 was a year in which we surpassed previous records and 

achieved the highest sales levels in the history of the company. The ambitious 

plan we established at the beginning of the year was based on realistic 

sales estimates for our goods and services, as well as expectations for the 

further growth of the global economy. Our expectations were met as early 

as the fi rst half of the year: planned fi gures were surpassed in nearly every 

month, and fi nal revenue reached CZK 1.6 billion, i.e. 15% over the plan. 

The year 2008 was the most successful year in the company’s history. 

Thank you for being part of this success, and I hope that you will remain 

with us in the years to come. As you already know we will do anything in 

our power to ensure your satisfaction. 

Ing. Vladimír Nekuda, MBA

General Director
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8Naše produkty směřují do odvětví energetiky, chemie, 

hutnictví, plynárenství, vodárenství… 
Rok 2008 můžeme z pohledu tuzemského obchodu hodno-
tit jako velmi úspěšný. Navázali jsme na rok předchozí, kdy 
došlo k nárůstu tržeb o 80 %, a tržby roku 2007 ještě pře-
konali. Nakonec dosáhly tržby tuzemského obchodu téměř 
771 mil. Kč, což činí 47 % celkového obratu společnosti AG.

Energetika
V této oblasti pro nás bylo nejdůležitější pokračování dodávek 
na „Obnovu energetických zdrojů“ v Tušimicích. Běžně je naše 
společnost oslovována při odstávkách po zimní topné sezóně, 
kdy dodáváme zejména uzavírací klapky L32.8 v provedení kov-kov 
nebo vysokotlaké armatury naší výroby. Obecně nazýváme tuto 
skupinu produktů jako armatury pro energetiku, které tvoří jeden 
ze čtyř nosných výrobních pilířů. Mnoho dodávek směřuje přes naše 
odběratele - vývozce investičních celků - do zahraničí. Podílíme se 
na výstavbě elektráren a investičních celků v Pákistánu, Egyptě, 
Polsku a mnoha dalších zemích. Jako dodavatel technologických 
celků jsme se podíleli na budování malé vodní elektrárny ve Vyšních 
Lhotách. V oblasti jaderné energetiky jsme zaznamenali významný 
posun. Na základě úspěšného zákaznického auditu ČEZu jsme byli 
zařazeni mezi vybrané dodavatele armatur do jaderných elektráren 
Dukovany a Temelín. 

Petrochemie 
Mezi naše nejvýznamnější zakázky patřila „Obnova rafi nérií“ v Íráku 
(Basra, Baiji) a Iránu. Jednalo se opět o kompletní dodávky armatur, 
potrubí a příslušenství, služeb, technického poradenství a dozorování 
na stavbách. 

Hutnictví 
Speciální armatury určené výhradně do hutních provozů tvoří další 
významnou výrobkovou skupinu naší společnosti. V této oblasti jsme 
se podíleli především na opravách vysokých pecí ve společnostech 
ArcelorMittal Ostrava a U. S. Steel Košice, kde jsme úspěšně technicky 
řešili požadavky provozů. Mezi žádané produkty v této oblasti patří 
horkovzdušná šoupátka do teploty 1300 °C, ekologické brýlové uzávěry 
a mnoho jiných produktů. Úzce spolupracujeme s celosvětovou fi rmou 
PAUL WURTH, která se zaměřuje na projektování a výrobu zařízení 
pro železárenský a ocelárenský průmysl - např. chlazení vysoké pece, 
armatury ohřívačů větru, potrubí velkých rozměrů apod. 

Plynárenství 
V plynárenství pro nás bylo důležité vítězství v tendru pro RWE 
Transgas Net s.r.o. Jednalo se o dodávky kulových kohoutů 
v provedení Trunnion v dimenzích DN 300 a DN 700, PN 63 
a PN 80. Taktéž se podílíme na modernizaci podzemních zásobníků 
plynů - např. v Třanovicích a Tvrdovicích. Ve spolupráci s mezinárodní 
fi rmou se podílíme na výstavbě paroplynové elektrárny Krasavino 
v Rusku. V plynárenství, stejně jako v ropném průmyslu, se uplatňují 
především speciální kulové kohouty, které tvoří z hlediska obratu naši 
nejvýznamnější výrobkovou skupinu. 

Vodárenství
Oblast vodárenství byla ve znamení dodávek a certifi kace armatur pro 
pitnou vodu, a to pro úpravny vod (Želivka, Souš a další). Významné 
byly také zakázky pro čističky odpadních vod - podíleli jsme se 
na dodávkách pro ČOV Modřice, Choceň, Louny a poprvé směřovaly 
naše dodávky také do Běloruska. 

We Supply Our Products to the Power Engineering, 
Chemical, Metallurgy, Gas and Waterworks Industries…
The Department of Domestic Sales enjoyed a very successful 
year in 2008. The revenue growth of 80 % recorded in 2007 
was surpassed in 2008. Domestic Sales revenue amounted 
to nearly CZK 771 mil., which is 47 % of total AG revenue.

Power engineering
The most important order for us in this area was the continuation of 
the “Renewal of Energy Sources” project at Tušimice. Our company 
is regularly contacted during shutdowns after the winter heating 
season, and we mainly supply metal-metal L32.8 butterfl y valves 
or our own high-pressure valves. This group of products in general 
is labelled as valves for power engineering, and is one of our four 
main production pillars. Many orders are sent abroad through our 
purchasers - exporters of turn-key projects. We contribute to the 
construction of power plants and investment units in Pakistan, Egypt, 
Poland and many other countries. As a supplier of turn-key projects 
we were involved in the construction of a small hydroelectric plant 
in Vyšní Lhoty. We have made great strides in the area of nuclear 
energy. On the basis of a successful customer audit by ČEZ we were 
placed on the list of chosen valve suppliers to the Dukovany and 
Temelín nuclear power plants. 

Petrochemical industry 
Among of our most important orders were the “Refi nery Renewal” 
projects in Iraq (Basra, Baiji) and Iran. These again involved the 
complete delivery of valves, pipes and fi ttings, services, technical 
advising and construction supervision. 

Metallurgy 
Special valves intended exclusively for metallurgy plants make up 
another important product group for our company. In this area we 
contributed mainly to blast furnace repairs at ArcelorMittal Ostrava 
and U. S. Steel Košice, where we successfully resolved the technical 
requirements of these production facilities. Popular products in 
this area include hot blast gate valves for temperatures reaching 
1300 °C, environment friendly goggle valves and many other 
products. We cooperate closely with the international company PAUL 
WURTH, which is focused on design and production of equipment for 
the metallurgical and steel industries - for example, blast furnace 
cooling, air heating valves, large dimension pipes, etc. 

Gasworks 
Winning the tender for RWE Transgas Net s.r.o. was important 
victory for us in the gasworks industry. This project involved the 
delivery of DN 300 and DN 700, PN 63 and PN 80 Trunnion ball 
valves. We are also involved in the modernization of underground gas 
tanks (for example, in Třanovice and Tvrdovice). We are working with 
an international company on the construction of the Krasavino steam 
and gas power plant in Russia. As is the case in the petroleum 
industry, special ball valves are also used in the gasworks industry; 
these form our most important product group from a revenue point 
of view. 

Waterworks
The area of waterworks was marked by deliveries and certifi cation 
of valves for drinking water and water treatment facilities (Želivka, 
Souš and others). Orders for wastewater treatment plants were 
also signifi cant; we contributed to deliveries for the Modřice, Choceň 
and Louny wastewater treatment plants and for the fi rst time also 
sent orders to Belorussia. 
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plynárenství / gasworks

potrubí a příslušenství / 
pipes and fi ttings

ropa a ropovody /
petroleum 
and petroleum pipelines

hutnictví / metallurgy 

petrochemie / 
petrochemical

Podíl  průmyslových odvětví na tržbách ARMATURY Group a.s. za rok 2008 / 
Share of industrial sectors in ARMATURY Group a.s. sales in 2008

27 %

25 %

13 %

10 %

9 %

9 %

7 %
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Zahraniční obchod Východ - Západ 
V roce 2008 jsme na východních i západních trzích splnili plánova-
ný objem prodeje. Realizovali jsme řadu významných zakázek, ze-
jména pro oblast energetiky, hutnictví a plynárenství, udrželi jsme 
si naše tradiční exportní oblasti, ale také jsme  pronikali na trhy 
nové. S prezentací ARMATURY Group jste se mohli setkat na ně-
kolika mezinárodních výstavách.

Zakázky pro energetiku, plynárenství, hutě… 
V roce 2008 jsme na východních trzích splnili objem prodeje v plánovaných 

hodnotách. O velmi dobrém výsledku za celý rok 2008 rozhodl III. kvartál, 

ve kterém jsme se přiblížili k  hodnotám stanoveným plánem. Díky situaci 

na trhu jsme dosáhli velmi dobrého ekonomického výsledku, který zásadním 

způsobem ovlivnila zakázka pro mořskou plošinu, zakázky pro hutě a také 

zakázky pro energetiku. 

Také v oblasti západních trhů se nám, tak jako v minulých letech, podařilo 

udržet rostoucí trend objemů prodeje. Jako naše již tradiční exportní te-

ritoria můžeme označit Turecko, Norsko, Rakousko a Rumunsko, přičemž 

nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím, ve kterém končí většina našich 

dodaných armatur, je energetika. Právě toto odvětví bude představovat 

společně s dopravou a zpracováním plynu a ropy stěžejní segmenty trhu, 

na  které se budeme soustřeďovat i v následujících letech.

Plovdiv, Moskva, Jekatěrinburg, Maastricht
Kromě hlavní náplně - prodeje - jsme se také prezentovali na mezinárodních 

výstavách. Již tradičně jsme vystavovali v Bulharsku na MTV Plovdiv. Na me-

talurgické výstavě v Moskvě jsme měli příležitost setkat se s představiteli 

všech hlavních metalurgických a hutních kombinátů. Dále jsme se zúčastnili 

regionální výstavy v Jekatěrinburgu, která byla zaměřena na energetiku. 

Právě v tomto segmentu trhu se nám podařilo rozpracovat pro nadchá-

zející rok nejvíce projektů.  Valve World v holandském Maastrichtu patří 

mezi nejvýznamnější světové armaturářské veletrhy a konference. Akce se 

zúčastnila celá řada nejvýznamnějších světových výrobců a distributorů ar-

matur, pohonů a příslušenství. Nechyběli ani druhořadí dodavatelé z Asie, 

především Číny a jiných zemí, kteří svým počtem předčili zbytek světa. 

Naše expozice a účast byla zaměřena na propagaci našich nejsilnějších 

produktových řad (kulové kohouty, uzavírací klapky, vysokotlaké armatury 

a hutní armatury) a na cílené navázání a upevnění obchodních vazeb s nejvý-

znamnějšími petrochemickými, plynárenskými inženýrsko-kontraktorskými

a obchodně-distribučními společnostmi, s novými i stávajícími dodavateli. 

Rozvíjíme nové produkty pro klasickou i jadernou energetiku
Co se týče rozvojových programů, patřil rok 2008 k nejplodnějším. Pra-

covníci zahraničního obchodu iniciovali a řídili rozvoj vysokotlakých armatur 

a armatur pro jadernou energetiku. Tento sortiment by měl být v násle-

dujícím období nosným programem v zahraničním obchodě. Naší snahou 

bude překonat ekonomický pokles na trzích, kde jsme dosud pracovali nej-

aktivněji. 

East - West Foreign Sales
We met our planned sales volumes on the eastern and western 
markets in 2008. We fi lled a number of important orders, 
especially in the area of power engineering, metallurgy and 
gas industry. We maintained our traditional export areas 
while also expanding into new markets. ARMATURY Group 
could be seen presenting its products at several international 
trade fairs. 

Orders for power engineering, gas industry, metallurgy...
Very good results achieved by Foreign Sales East in 2008 were secured by 

3rd quarter fi gures that came close to planned values. We achieved very 

good business results thanks to the situation on the market; the order for 

a sea platform, as well as metallurgy and power engineering orders made 

a substantial contribution to this success.  

As has been the case in recent years, we were also able to maintain the 

trend of a growing volume of sales on the western market. Turkey, Norway, 

Austria and Romania are our traditional export territories, and the majority 

of our fi ttings and valves are supplied to the power engineering sector. 

This sector, along with transport and processing of gas and petroleum, 

represent the principal market segments on which we will focus on in the 

coming years.

Plovdiv, Moscow, Yekaterinburg, Maastricht
In addition to our main activity - sales - we also presented our company at 

international trade fairs. The MTV Plovdiv fair in Bulgaria is traditional event 

for our company. Also we had the opportunity to meet the representatives 

of all the main metallurgy manufacturers at the metallurgy trade fair in 

Moscow. We also participated in regional trade fair in Yekaterinburg 

focussed on power engineering. This segment is where we have been 

successful in developing the most projects for the coming year. Valve World 

in the Dutch city of Maastricht is one of the most important international 

valve trade fairs and conferences. Large number of the world’s leading 

producers and distributors of valves, drives and fi ttings attended the 

event. Also smaller suppliers from Asia, especially China were present; and 

outnumbered manufacturers from the rest of the world.  Our presentation 

and participation was focussed on the promotion of our strongest product 

lines (ball valves, butterfl y valves, high-pressure and metallurgical valves) 

and on targeted efforts to create and strengthen trade relations with 

the leading petrochemical, gas engineering-contractor and commercial-

distribution companies, and with new and existing suppliers.  

We are developing new products for the classic energy and 
nuclear power industries. 
Year 2008 was one of our most fruitful years with regard to development 

programs. Foreign sales employees initiated and managed the development 

of high-pressure valves, as well as those for the nuclear power industry. 

This line of products should be a key part of our foreign sales in the coming 

years. We will strive to overcome the economic decline on the markets 

where we have been most active up until now. 

zahraniční obchod  / foreign trade

05výroční zpráva / annual report



08
Vyvíjeli jsme nové typy armatur
Úkoly, které jsme si v konstrukci stanovili pro rok 2008, jsme zvládli 
velmi dobře. Především se nám podařilo rozšířit produktové pilíře 
- kulové kohouty, klapky a hutní armatury - o nový pilíř: vysokotlaké 
armatury. 

V roce 2008 jsme plnili dodávky armatur pro řadu různých velkých 

i menších projektů, přičemž pro některé z těchto projektů bylo nutno dodat 

i armatury, které jsme zatím neměli v sortimentu. Doplnili jsme proto  

jednotlivé řady výrobků o nové typy armatur: řada kulových kohoutů K92 se 

rozrostla o světlosti DN 700-1000; u zpětných odběrových klapek C09.6 

jsme vyvinuli nové snímání polohy; vysokotlaká šoupátka S43 jsme začali 

vyrábět z materiálu jakosti P91, použitelného do teploty 650 °C. Dále 

jsme vyvinuli nový typ hutní armatury - dvoupákovou uzavírací klapku C61.4 

typ 141, která nachází široké uplatnění v hutních podnicích.

Zdokonalujeme výrobky i průvodní dokumentaci
V roce 2009 budeme stávající řady výrobků dále rozšiřovat. U kulových 

kohoutů vyvíjíme a zdokonalujeme provedení kov-kov; vysokotlaká šoupátka 

se rozšíří o řadu AS00 určenou speciálně pro jadernou energetiku, a to až 

do světlosti DN 400. Chystáme také inovaci řady uzavíracích klapek L32 

a u hutních armatur připravujeme nový typ SNORTU C60.3 typ 128A, 

který výrazně zvětší těsnost odpouštěcího zařízení.

Obecně se v konstrukci zaměřujeme především na takové změny 

konstrukčních prvků, které jednak zvýší kvalitu, ale zároveň sníží výrobní 

náklady. Usilujeme rovněž o rozšiřování podkladů pro obchodníky a zlepšení 

kvality průvodní dokumentace - jde zejména o 3D rozměry armatur pro 

projektanty a obsah  technicko-dodacích podmínek a provozně-montážních 

podmínek tak, aby měly nejlepší světovou úroveň. 

V současné době jsme schopni dodávat i kusové zakázky a splnit speciální 

požadavky na armatury - nestandardní stavební délky, nestandardní 

dovybavení armatury, speciální požadavky na zkoušení atd.

We’ve Developed New Types of Valves
We were very successful in meeting the goals we set for ourselves 
in Design in 2008. Above all, we were able to expand our main 
products - ball valves, butterfl y valves and metallurgical valves - to 
include high-pressure valves. 

In 2008 we supplied valves for a great number of various large and 

smaller projects, some of which required us to supply valves that were 

not previously part of our product line. Therefore we added new types 

of valves to our individual lines of products: DN 700-1000 sizes were 

added to the line of K92 ball valves; we designed new position sensor

on CO9.6 extraction swing check valves; we began to manufacture the 

S43 high-pressure gate valves of P91 material that can be used at 

temperatures up to 650 °C.  We also developed a new type of metallurgical 

valve - double-lever butterfl y valve C61.4 type 141, which can be used in 

a wide variety of applications in the steel mills.

We are improving products and product documentation
We will continue to expand our existing product lines in 2009. We are 

developing and improving a metal-metal types of ball valves, and high-

pressure gate valves will be expanded to include the AS00 line (up to 

DN 400) intended specifi cally for the nuclear power industry. We are also 

planning the innovation of the L32 line of butterfl y valves, and we are 

preparing a new type of metallurgical valve - SNORT C60.3 type 128A; 

the seal of the release mechanism in this valve is signifi cantly tighter. 

In Design we focus mainly on changes to construction elements that 

simultaneously improve quality while also lowering production costs. We 

likewise strive to expand support materials for the sales staff and improve 

the quality of product documentation - particularly 3D valve dimensions for 

designers and the content of technical-delivery conditions and operational-

assembly conditions to ensure the highest professional level of quality. 

We are capable of supplying special orders and fulfi lling special valve 

requirements such as non-standard lengths, non-standard valves fi ttings, 

special requests for testing, etc.

konstrukce armatur / design of valves
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Dále jsme rozšířili sortiment
Promyšlená obchodní politika a plnění strategických cílů se 
projevilo i v roce 2008 úspěchem obou našich výrobních divizí. 
Nosný sortiment výroby se v posledních třech letech cíleně 
profi luje do produkce speciálních hutních armatur a produkce 
kulových kohoutů pro plynárenství a ropný průmysl.

Dodáváme spolehlivé klapky, vyvíjíme nové modely
Uzavírací klapky pro vodárenství a energetiku si stále udržují okruh 

odběratelů, kteří upřednostňují dokladované materiálové vstupy 

a systém kontrol a zkoušek, které garantují vysokou kvalitu a provozní 

spolehlivost této produktové řady. Mezi speciální produkci patří 

i výroba zpětných odběrových klapek k parním turbínám. Vyvinuli jsme 

model umožňující průběžný přenos polohy skutečného pootevření 

talíře zpětné klapky do řídícího velínu. Vyvíjíme nové modely s bočním 

ovládáním až do dimenze DN 1000. Na přání zákazníků se vracíme 

i k provedení s horním ovládáním.

Posilujeme výrobní základnu
Vzhledem k nárůstu výroby celosvařovaných kulových kohoutů 

DN 400 až DN 700 jsme investovali do svářečských technologií - 

stávající zařízení pro svařování pod tavidlem jsme posílili svařovacím 

stativem Fronius ESAB LAF 800/A2 s výkonnou tavidlovou hlavou 

a proškolením dalšího svářečského personálu. Produkci šroubovaných 

kohoutů, kde tvoří podstatnou zátěž výroby vrtaní děr těles a vík 

a závitování děr těles, jsme pokryli CNC obráběcím centrem typu 

VMCF 1600, které zvládne produktivně závitovat tělesa pro kohouty 

do DN 700. Převedením operací jsme navíc uvolnili kapacitu 

WHN 13.8 pro klapky a hutní armatury. Stávající objemy klapek 

a kulových kohoutů jsme mohli navýšit i díky spuštění CNC 

horizontálního vyvrtávacího stroje TK 6511.

Abychom zajistili bezpečný transport těžkých hutních armatur 

a kulových kohoutů, zmodernizovali jsme jeřáby a zvýšili jejich 

nosnost na 16 tun. To nám v obou lodích umožňuje manipulovat 

s rozpracovanou armaturou mezi strojními centry, montážemi 

a zkušebnou bez nutnosti použití těžkotonážních manipulačních vozíků 

nebo mobilních jeřábů.

Expedovali jsme kulové kohouty DN 1000
Díky posílení výrobní základny jsme v říjnu 2008 expedovali z dílny 

první kulové kohouty DN 1000 ve šroubovaném přírubovém provedení. 

Zkoušky jsme provedli pomocí zaslepovacích desek s využitím nového 

zdroje zkušebního média z rámové tlakovací stolice. Těší nás, že 

investice z minulých let i v oblasti kulových kohoutů využíváme téměř 

na hranici možností.

Z hlediska produkce rok 2008 navázal na předchozí období a byl opět 

provázen nárůstem dalších typorozměrových řad kulových kohoutů 

v dimenzích DN 500 až DN 1000 a v tlakových řadách až do PN 160. 

Dále jsme v roce 2008 plnili celou řadu dodávek hutních armatur. 

Realizovali jsme projekty v desítkách milionů korun na výměny 

armatur nebo dodávky náhradních dílů v rámci odstávek vysokých 

pecí pro zákazníky v Čechách a na Slovensku. V rámci investičních 

projektů jsme dodávali se společností Paul Wurth zcela nové typy 

horkovzdušných šoupátek a dvoupákových klapek do Belgie a Brazílie.

We Continue to Expand Our Assortment
A well-conceived sales policy and the fulfi lment of strategic 
goals were evident in both of our manufacturing divisions in 
2008. The main product line in the past three years has 
included special metallurgical valves and ball valves for oil 
and gas industry.

We supply reliable valves and develop new types
Butterfl y valves for waterworks and power engineering keeps the 

same customers who favour documented material inputs and controls 

and tests of system that is a guarantee high quality and operational 

reliability. Special products include extraction swing check valves for 

steam turbines. We have developed the design enabling the current 

transmission of the actual position of the opened disc of the check 

valve to the control room. We are developing new models with side 

control up to DN 1000. At the wishes of our customers we are also 

returning to the version operation from top.

We are strengthening our manufacturing base
Due to growth in the production of fully-welded DN 400 up to 

DN 700 ball valves, we have invested in welding technologies - we 

have supplemented the existing equipment for welding under fl ux with 

a Fronius ESAB LAF 800/A2 stand with a high-performance fl ux head, 

including the training of additional welding workers. The production 

of split body ball valves, which requires the time-demanding drilling 

of bodies and caps and have been covered by a VMCF 1600 CNC 

machining centre, which is capable of split body the bodies for ball 

valves up to DN 700. The transfer of these operations has also 

freed up the capacity of the WHN 13.8 for butterfl y valves and 

metallurgical valves. We were also able to increase the existing 

volume of butterfl y valves and ball valves thanks to the launch of 

a TK 6511 CNC horizontal boring machine.

We reconstructed our cranes and increased their load capacity 

to 16 tons to secure the safe transport of heavy metallurgical and 

ball valves. This enables us to move work in progress in both ways 

between machining centres, the assembly and testing area without 

the need to use heavy duty manipulation fork lifts or mobile cranes. 

We shipped DN 1000 ball valves
Thanks to improvements in production facilities we shipped the fi rst 

DN 1000 ball valves in a split body version in October 2008. We 

conducted tests using blind plates with a new source of test media 

from a frame pressure stand. We are pleased that we are using 

the investments we made in recent years in ball valves at nearly 

maximum capacity.

From a production perspective, 2008 was a continuation of the 

previous year and again showed the growth of additional ball valve 

size types in dimensions from DN 500 to DN 1000 and in pressure 

lines up to PN 160. We also fi lled a large number of metallurgical 

valve orders in 2008. We implemented projects for tens millions 

Czech crowns for exchanging valves and providing spare parts during 

blast furnace shutdowns for customers in the Czech Republic and 

Slovakia. As part of investment projects we delivered along with the 

Paul Wurth company an entirely new type of hot blast gate valve and 

double-lever butterfl y valves to Belgium and Brazil.
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8Velké a důležité akce

Rok 2008 přinesl našemu úseku velký počet zakázek. Jednalo 
se o opravy armatur u nás i u zákazníků, o vlastní výrobu nových 
typů armatur, o kompletní realizaci malých technologických 
celků a také o zakázky z oblasti elektroinstalací nebo měření 
a regulace.

Velké úspěchy ve Slovnaftu, Dětmarovicích…
Za velký úspěch považujeme opravu speciálních pyro-plynových 

armatur ESPERO pro slovenský Slovnaft. Tato oprava prověřila nejen 

kvality našich montérů, ale i technické zázemí výroby v Kravařích 

a zkušenosti konstruktérů. K dalším úspěchům patřila oprava armatur 

při odstávce bloku strojovny v elektrárně Dětmarovice. Tato akce byla 

zajímavá nejen svým rozsahem, ale také tím, že výběr společnosti pro 

realizaci opravy probíhal formou elektronické aukce. Úspěch byl pro 

nás o to více důležitý, že akce byla v Dětmarovicích tohoto rozsahu 

první a rádi bychom se ucházeli i o další. 

Umíme opravovat uzávěry velkých dimenzí
V roce 2008 jsme přesvědčili naše zákazníky o tom, že 

jsme schopni opravit i armatury velkých dimenzí. Podařilo se 

nám úspěšně opravit ekologické brýlové uzávěry DN 2200 

pro společnost ArcelorMittal Ostrava, uzávěry DN 2000 pro 

U. S. Steel Košice a skupinovou expanzní klapku o stejné dimenzi opět 

pro ArcelorMittal Ostrava.

Podíleli jsme se na stavbě vodní elektrárny
Stále více se profi lujeme jako dodavatelé technologických celků. Svědčí 

o tom výstavba malé vodní elektrárny na úpravně vody ve Vyšních 

Lhotách. Zde jsme s fi rmou VODEKO spolupracovali při přípravě 

projektové dokumentace a také jsme poskytli technickou pomoc při 

specifi kaci potřebných armatur a jejich ovládání. Tato spolupráce byla 

zúročena - generální dodavatel vybral naši společnost pro dodávku 

a montáž strojní části této akce (s výjimkou dodávky turbín). Celá 

realizace proběhla ke spokojenosti objednatele, jímž byla společnost 

SmVaK Ostrava, a elektrárna po přifázování k rozvodné soustavě plní 

svou funkci. My jsme si ověřili, že jsme schopni realizovat podobné 

práce, přesvědčili jsme partnery o svých kvalitách a odbornosti 

a získali cennou referenci. Jako další příklad našich komplexních 

služeb může sloužit dodávka vzduchových klapek pro vysoké pece 

v U. S. Steel Košice. Tuto dodávku jsme zastřešili od projekce, přes 

výrobu až po zprovoznění klapek.

K našim dalším úspěchům patří začlenění pracovníků společnosti 

KOFING-MaR do struktury úseku Automatizace a služby. Ti se nyní 

podílejí jednak na realizaci ovládání armatur pro naši společnost, 

ale také na realizaci elektroinstalací a servisních činností pro jiné 

společnosti. Instalace drátotahových linek pro Bekaert v Petrovicích 

u Karviné či Bohumíně, servisní práce pro ČNB v Ostravě nebo pro 

společnost OKD Energetika to jen potvrzují.

Jsme schopni realizovat komplexní dodávky
V budoucnu chceme i nadále udržovat profesionální úroveň našich 

zaměstnanců, kteří jsou klientům k dispozici kdykoliv, kdy potřebují 

naše kvalitní služby. Naší vizí je neustálé zdokonalování se ve všech 

oblastech našich činností, poskytování ještě kvalitnějších služeb, které 

budeme neustále rozšiřovat a hlavně skloubení všech činností tak, 

abychom byli schopni se ucházet i o realizaci komplexních dodávek. 

Large and Important Projects
The year 2008 brought a large number of orders for our 
department. These involved the repair of fi ttings and valves 
at the factory and on our customers’ premises, our own 
production of new types of valves, the complete realization of 
small technological units, as well as orders from the area of 
electrical installations and building management systems. 

Great success at Slovnaft, Dětmarovice…
We consider the repair of special ESPERO pyro-gas valves for the 

Slovak fi rm Slovnaft as a great success. This repair confi rmed 

the quality of our mechanics, the technical production facilities in 

Kravaře and the experience of our designers. Another success was 

the repair of valves during the shutdown of the engine room block at 

the Dětmarovice power plant. This project was interesting not only 

for its size, but also for the fact that the company was chosen to 

perform the repair by means of an electronic auction. The success 

was all the more important for us since this was the fi rst large-scale 

project of its kind in Dětmarovice, where we would like to be involved 

in further projects in the future. 

We know how to repair large valves
In 2008 we showed our customers that we are also able to repair 

large valves. We managed to successfully repair a DN 2200 

environmental friendly goggle valve for the ArcelorMittal Ostrava 

company, a DN 2000 valve for U. S. Steel Košice and multi expansion 

check valve of the same size, again for ArcelorMittal Ostrava.

We contributed to the construction of a hydroelectric plant
We are increasingly becoming a supplier of technological units. Proof 

of this is the construction of a small power plant for the treatment of 

water in Vyšní Lhoty. We cooperated at this location with the VODEKO 

company in preparing project documentation, and we also provided 

technical help in specifying the necessary valves and their actuation. 

This cooperation paid dividends when the general contractor hase 

chosen our company to deliver and assemble the mechanical parts 

of this project (with the exception of the turbines). The client, SmVaK 

Ostrava, was satisfi ed with the implementation of the project, and 

after connection of the power plant into distribution system it is now 

in operation. We proved that we are capable of performing similar 

work; we demonstrated our quality to our partners and obtained 

a valuable reference. Yet another example of our comprehensive 

services is the delivery of pneumatic valves for the blast furnaces 

at U. S. Steel Košice. We covered this supply from the design and 

production of the valves, and also put them into operation. 

The integration of employees from the KOFING-MaR company into 

the structure of the Automation and Services Department was also 

successful. These employees now contribute to the implementation 

of valve control for our company, and also work on electrical 

installations and service activities for other fi rms. The installation of 

wire tensioning lines for the Bekaert company in Petrovice u Karviné 

and Bohumín, as well as service work for the Czech National Bank in 

Ostrava and OKD Energetika are examples of their activities.

We are able to provide comprehensive deliveries
In the future we would like to continue to maintain the professional 

level of our employees, who are available to our clients whenever 

they require our high-quality services. Our mission is to continually 

improve in all the areas of our activities, to provide even better 

services that we will continually expand and, above all, to harmonize 

activities to enable us to bid for the realization of comprehensive 

deliveries. 
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Vylepšili jsme průběh zakázky
Na začátku roku 2008 jsme měli dostatek zakázek, průběžně 
jsme realizovali větší projekty. Ve druhé polovině roku se začala 
projevovat globální krize, zakázek ubývalo a situace na trhu se 
rychle měnila. Přesto se nám podařilo naplnit plán a představy 
akcionářů.

Pokračovali jsme v organizačních změnách
V roce 2008 jsme v rámci našeho úseku navázali na započatou reorganizaci 

práce. Nadále jsme prohlubovali spolupráci s úsekem tuzemského prodeje 

a „ladili“ ideální  tok zakázky. 

Velkou zátěžovou zkouškou organizace práce pak byla rozsáhlá dodávka 

potrubí a příslušenství na rekonstrukci elektrárny Tušimice. Postupně jsme 

dodávali potrubí, tvarovky, svařence, spojovací materiál a další komponenty 

potrubní trasy a reagovali na dodatečné požadavky zákazníka. Celkem se 

jednalo o několik stovek tun materiálu. Součástí dodávek byly i povrchové 

úpravy. Náročné bylo také splnit přísné podmínky na vnitřní čistotu trubek. 

Tyto dodávky se neobešly bez dílčích problémů, které se nám podařilo 

průběžně vyřěšit tak, aby průběh zakázky byl co nejhladší. 

Dodávali jsme atypické svařence
Uskutečnili jsme také několik zajímavých dodávek atypických svařenců. Mezi 

ně patří například výroba ježkovacích komor pro ropný terminál SILLAMAE 

v Estonsku. Tyto komory se používají jako ukončení potrubí. Je to místo 

pro přijímání a vypouštění čistících elementů. V roce 2009 pokračujeme 

v poctivé práci, nadále si chceme udržet dobré jméno spolehlivého a silného 

partnera pro kompletní dodávky potrubí a příslušenství.

We’ve Improved the Flow of Orders
We had a suffi cient number of orders at the beginning of 2008 
and, at the same time, we also implemented larger projects.  The 
global economic crisis began to take effect in the second half of 
the year; the number of orders dropped and the situation on the 
market changed quickly. Nevertheless, we managed to fulfi l the 
plan and meet the expectations of our shareholders.

Organizational changes continued
Our department continued with the reorganization of work in 2008. We 

also strengthened cooperation with the Department of Domestic Sales 

and fi ne-tuned the ideal fl ow of orders. 

A great test on the organization of work came in the form of the large 

delivery of pipes and fi ttings for the reconstruction of the Tušimice Power 

Plant. We progressively supplied pipes, shaped pieces, weldments, 

connecting material and additional pipeline components, and responded 

to the additional demands of the customer. The entire order amounted 

to several hundred tons of material. The order likewise included surface 

fi nishing. Meeting the strict conditions on the internal purity of the pipes 

was a challenging task. These deliveries were not fi lled without some 

individual problems; several weak points that were uncovered were 

strengthened, and a number of competencies were improved and modifi ed 

to make the fl ow of the order as smooth as possible. 

We supplied atypical weld-pieces
We fi lled a number of interesting orders for atypical weld-pieces. These 

included the production of pig traps for the SILLAMAE petroleum terminal 

in Estonia. These chambers, which contain room for receiving and 

releasing pig traps, are used as pipeline ends. We are continuing with 

our conscientious work in 2009, as we would like to maintain our good 

name as a strong and reliable partner for the complete delivery of pipes 

and fi ttings.

potrubí a příslušenství / pipes and fi ttings
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Dodáváme energeticky úsporné produkty
I v roce 2008 jsme se zaměřovali především na prodej čerpací 
techniky, náhradních dílů a oprav čerpadel, a to nejenom na tuzem-
ský trh, ale i do zahraničí. Prováděli jsme instalace dle požadavků 
zákazníka s kompletním záručním a pozáručním servisem. 

Celkem jsme v roce 2008 prodali 4 609 kusů čerpadel a náhradních 

dílů a opravili 205 kusů čerpadel od různých výrobců a z různých aplika-

cí - od průmyslových, přes teplárenství, potravinářství, po dodávky čisté 

a odpadní vody. Abychom mohli našim zákazníkům poskytovat odborné in-

formace a dodávat nové produkty, neustále se vzděláváme a procházíme 

nejrůznějšími školeními v oblasti čerpací techniky. To vše směřuje k dodáv-

kám energeticky úsporných čerpadel.

Za významné akce roku 2008 považujeme: 

- dodávku čerpadel chladícího okruhu pro Teplárnu Chomutov

- dodávku napájecích čerpadel CHEMCO Strážské

- dodávku produktovodních čerpadel ČEPRu

- dodávku čerpadel pro ČOV Jekatěrinburg

- dodávku čerpadel pro ČOV Květnice

- dodávku čerpadel pro chlazení kruhových pecí pro Třinecké železárny

- dodávku čerpacího systému kalení pro BONATRANS

Koncem roku se změnila naše pozice v rámci celku ARMATURY Group 

- k 31. 12. 2008 byl úsek čerpadel vyčleněn z organizační struktury 

ARMATURY Group a od 1. 1. 2009 působí samostatný právní subjekt 

AG PUMPY s.r.o., který je veden jako dceřiná společnost ARMATURY 

Group a.s.

We Supply Energy Effi cient Products
In 2008 we continued to focus primarily on the sale of pump 
technology, spare parts and pump repairs on both domestic 
and foreign markets. We performed installations according to 
the customer’s requirements, with complete warranty and post-
warranty service. 

In 2008 we sold a total of 4,609 pumps and spare parts and repaired 

205 pumps from various manufacturers and applications - from industrial, 

heating plant and food production to deliveries of treated and waste water. 

We continue to learn and participate in a wide range of pump technology 

trainings to ensure that we continue to provide our customers professional 

information and deliver new products.  All of this is aimed at supplying 

energy effi cient pumps.

Important projects in 2008 included: 

- the delivery of cooling circuit pumps for the Chomutov Heating Plant;

- the delivery of supply pumps to CHEMKO Strážské;

- the delivery of pipeline pumps to ČEPRO;

-  the delivery of pumps for the Yekaterinburg wastewater treatment 

plant;

- the delivery of pumps for the Květnice wastewater treatment plant;

- the delivery of pumps for cooling annular kilns at the Třinec Ironworks;

- the delivery of the tempering pump system for BONATRANS.

Our position in the ARMATURY Group changed at the end of the year 

- as of 31 December 2008 the Pump Department was removed for the 

organizational structure of the ARMATURY Group and has operated as the 

independent  legal entity AG PUMPY s.r.o., a subsidiary of the ARMATURY 

Group, since 1 January 2009. 

čerpadla  / pumps
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Certifi kace systémové, výrobkové i zákaznické 
V oblasti jakosti jsme se v roce 2008 připravovali na celou 
řadu důležitých auditů, a to jak v oblasti certifi kace systé-
mové, tak i výrobkové. Svými audity nás prověřili také naši 
zákazníci. Období příprav bylo k naší radosti vždy završeno 
úspěchem - získali jsme celou řadu certifi kátů, které přinášejí 
našim partnerům jistotu kvality. 

Systémová certifi kace - řízení jakosti, environmentální 
managament, svařování
V září 2008 prošla naše společnost kontrolním auditem společnosti 

TÜV CERT Rheinland Group, který potvrdil, že „organizace vybudova-

la a zavedla efektivní systém řízení jakosti, který splňuje požadavky 

normy a je přiměřeně defi nován a prosazován v praxi“. Audit prokázal 

platnost certifi kátu v oboru vývoje, výroby, prodeje a servisu průmys-

lových armatur a příslušenství do 20. 9. 2009.

Certifi kát environmentálního managementu řízení podle normy 

ČSN EN ISO 14001:2005 jsme získali už v roce 2007. V září 

2008 pak proběhl první kontrolní audit společností TÜV CERT 

Rheinland Group, který neidentifi koval žádné neshody a potvrdil 

v oblasti ochrany životního prostředí certifi kát EMS s platností do 

28. 11. 2011. 

Na podzim roku 2008 dále proběhl kontrolní a recertifi kační au-

dit Českého svářečského ústavu v Ostravě zaměřený na sys-

tém řízení jakosti ve svařování podle nové evropské normy 

EN ISO 3834-2:2006. Byla konstatována shoda s požadav-

ky technických předpisů a společnost ARMATURY Group obhá-

jila evropský certifi kát v oblasti svařování s platností do konce 

roku 2009. 

Výrobková certifi kace - používáme znak CE, máme certifi káty 
GOST-R i Ruského mořského lodního registru 
V roce 2008 jsme pro trh Evropské unie zpracovali dokumenta-

ci a získali výrobkové certifi káty na uzavírací klapky L32.8, kulové 

kohouty K91 a rozšířili jsme certifi káty pro kulové kohouty K92 do 

DN 1000. Tyto armatury byly posouzeny podle evropské direktivy 

PED 97/23/EC a nařízení vlády č. 26/2003 Sb., o tlakových zaříze-

ních. Získané certifi káty s platností na deset let nás opravňují k pou-

žívání znaku evropské shody CE.

V průběhu roku byly dále prověřeny a přezkoušeny vzorky armatur 

k získání nových vývozních certifi kátů GOST-R na trh ruské federace 

pro celou nosnou skupinu speciálních hutních armatur a pro zpětné 

klapky typu L10, Z16 a C09. Nová výrobková certifi kace proběhla 

v květnu 2008 u Certifi kačního centra NASTHOL Moskva. Výsledkem 

bylo vydání vývozních certifi kátů pro všechny uvedené typy armatur 

s platností do roku 2011.

K důležitým úspěchům roku 2008 patřilo získání typových certifi kátů 

Ruského mořského lodního registru na celou typovou řadu zpětných 

klapek L10 a Z16 s platností do roku 2013. Tyto certifi káty významně 

přispěly k plnění dodávek našich armatur na ropnou plošinu v Kas-

pickém moři.

Zákaznické audity - ČEZ, ŠKODA Praha Invest, SIGMA DIZ 
Lutín, PAVUS Praha
V průběhu roku 2008 prověřily naši společnost také audity zákazníků. 

K nejvýznamnějším událostem patřil zákaznický audit energetického 

gigantu ČEZ, který nám umožnil dostat se do registru dodavatelů 

do roku 2011. Významné byly i audity společností ŠKODA Praha 

Invest, SIGMA DIZ Lutín nebo PAVUS Praha, které měly i významný 

přínos pro trvalé zlepšování systému managementu řízení.

System, Product and Customer Certifi cation 
In the area of quality in 2008 we made preparations for 
a large number of important audits involving both system 
and product certifi cation. Our customers also examined our 
company by conducting their own audits. We were pleased 
that these efforts always ended in success - we obtained 
numerous certifi cates that provide our partners a guarantee 
of quality. 

System certifi cation - quality control, environmental 
management, welding
A control audit conducted by the TÜV CERT Rheinland Group in 

September of 2008 confi rmed that the “organization has built and 

implemented an effective system of quality control that meets the 

requirements of norms and is suitably defi ned and promoted in 

practice.” The audit substantiated the validity of the certifi cate in 

the area of development, production, sales and service of industrial 

valves until 20 September 2009.

We earned the certifi cate of environmental control management 

pursuant to the ČSN EN ISO 14001:2005 standard back in 2007. 

In September 2008 the fi rst control audit by TÜV CERT Rheinland 

Group turned up no critical discrepancies and confi rmed the 

EMS certifi cate in the area of environmental protection valid until 

28 November 2011. The control and recertifi cation audit conducted 

by the Czech Welding Institute in the autumn of 2008 was focussed 

on quality control in welding pursuant to the new European EN ISO 

3834-2:2006 standard. Compliance with the requirements of the 

technical regulations was established, and the ARMATURY Group 

defended its certifi cate in the area of welding valid until the end of 

2009. 

Production certifi cation - we use the CE symbol and 
have GOST-R and Russian Maritime Register of Shipping 
certifi cates 
In 2008 we compiled documentation for the European Union 

and obtained production certifi cates for L32.8 butterfl y valves, 

K91 ball valves and expanded our certifi cation for K92 ball valves to 

DN 1000. These valves were evaluated in accordance with Directive 

97/23/EC of the European Parliament and of the Council and 

Government Regulation No. 26/2003 Coll. concerning pressure 

equipment. Valid for 10 years, these certifi cates entitle us to us the 

CE symbol of European compliance.

During the course of the year valve samples were examined and 

tested to earn new GOST-R certifi cates for exports to the Russian 

Federation for the entire main group of special and metallurgical 

valves and for type L10, Z16 and C09 swing check valves. The new 

product certifi cation was conducted in May 2008 at the NASTHOL 

Certifi cation Centre in Moscow. This process resulted in the issuing 

of export certifi cates for all the listed types of valves valid until 2011. 

One important success of 2008 was the acquisition of Russian 

Maritime Register of Shipping model certifi cates for the entire line of 

L10 and Z16 swing check valves, valid until 2013. These certifi cates 

made an important contribution to the fulfi lment of valve deliveries 

to oil platforms in the Caspian Sea. 

Customer audits - ČEZ, ŠKODA Praha Invest, SIGMA DIZ 
Lutín, PAVUS Praha
Our company also underwent customer audits in 2008. One of 

the most important was the customer audit by the energy giant 

ČEZ, which placed us on the list of suppliers until 2011. Likewise 

important were audits by ŠKODA Praha Invest, SIGMA DIZ Lutín 

and PAVUS Praha; these also made a signifi cant contribution to the 

sustained improvement of the control management system.
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Rozvoj zaměstnanců
Rok 2008 navazoval na trendy nastavené v roce 2007 
a byl tedy ve znamení růstu výrobních kapacit. Tento růst 
kapacit byl doprovázen i růstem počtu zaměstnanců, 
zejména v oblasti vlastní výroby. V roce 2008 zaměstnávala 
naše společnost v hlavním pracovním poměru průměrně 
435 zaměstnanců. 

Spolupracovali jsme se školami
Stejně jako v roce předchozím, i v roce 2008 jsme úzce spolupracovali 

s okolními základními školami. Společně se zástupci škol jsme se 

snažili zajistit dostatečný počet studentů pro Střední školu technickou 

v Opavě, která připravuje pro naši společnost absolventy technických 

oborů. Abychom si zajistili ty nejlepší absolventy, vytipovali jsme si 

konkrétní žáky závěrečných ročníků potřebných studijních oborů a pro 

tyto jsme připravili stipendijní program Junior. Podle tohoto programu 

jsou studenti povinni vykonávat odbornou praxi v prostorách naší 

společnosti pod vedením zkušených pracovníků a již během studia 

je připravujeme na práci u konkrétního stroje případně na konkrétní 

pracovní pozici. Za dobu své praxe dostávají studenti zvýhodněnou 

odměnu za vykonanou práci, která je podmíněna nástupem do naší 

společnosti po ukončení studia. V roce 2008 jsme takto podchytili 

11 studentů, kteří studují obory Obráběč kovů, Mechanik seřizovač, 

Mechanik opravář pro stroje a zařízení nebo Elektrikář. Program 

Junior se setkal s velkým ohlasem u studentů i řídicích pracovníků 

v provozech naší společnosti a budeme v něm pokračovat i v dalších 

letech.

Vzdělávali jsme se v oblasti legislativy, jakosti, jaderné 
energie…
Naším zájmem je především rozvoj a motivace vlastních zaměstnanců. 

Byly znovu otevřeny kursy výuky cizích jazyků, zejména jazyka anglického 

a ruského, realizovali jsme i vnitropodnikové školení pro obchodníky, 

kdy pracovníci technického úseku prezentovali novinky a změny 

v oblasti výrobků a produkce. Samozřejmostí je vzdělávání v oblasti 

platné legislativy. V květnu 2008 jsme zajistili školení z oblasti 

platné legislativy pro jadernou energetiku. Tímto vzděláváním prošlo 

celkem 51 pracovníků z řad konstruktérů, obchodníků, technologů, 

zástupců výroby, kontrolorů jakosti a další. Školení z vyhlášek 

č. 309/2005 Sb. o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení 

a č. 132/2008 Sb. o systému jakosti při provádění a zajišťování 

činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních 

činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem 

na jejich zařazení do bezpečnostních tříd realizoval odborný pracovník 

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Naši zaměstnanci byli 

rovněž proškolení z obdorné legislativy platné na Slovensku. Koncem 

roku 2008 byl vytvořen Kompetenční model, který byl zapracován 

do popisů pracovních funkcí a který bude základem pro další rozvoj 

zaměstnanců v „měkkých dovednostech“ v následujících letech.

Workforce Growth
As was the case in the previous year, 2008 was marked by 
growth in the company’s production capacity. This increased 
capacity was accompanied by growth in the number of 
employees, particularly in the area of the company’s own 
production. Our company employed an average of 435 full-
time workers in 2008. 

Partnership with schools
In 2008 we continued our close cooperation with local elementary 

schools from the previous year. We worked with school 

representatives to ensure a suffi cient number of students for the 

Secondary Technical School in Opava, which prepares graduates of 

its technical departments for our company. In order to obtain the 

very best graduates we chose specifi c students from the higher 

classes of the required study fi elds for the Junior Scholarship 

Program. This program requires students to serve an internship 

at our company under the supervision of experienced workers, and 

while they are still in school we prepare them for work on a specifi c 

machine or a specifi c work position. The students receive attractive 

compensation for the work they perform, providing they come to 

work for the company once they graduate. In 2008 we supported 

11 students from the study fi elds of metal machining, tool setter, 

repair mechanic of machines and equipment, and electrician. The 

Junior Scholarship Program has had a great response from both 

students and supervising company employees, and we plan to 

continue with this program in future years.

We trained in the areas of legislation, quality, nuclear 
energy...
Training and motivating our employees is one of our main priorities. 

Foreign language classes, especially English and Russian, were 

offered again, and we implemented in-house training for sales staff in 

which workers from the Technical Department presented new features 

and changes from products and manufacturing. Teaching employees 

about valid legislation was another important part of our training 

program. In May 2008 we provided training on valid nuclear energy 

legislation. A total of 51 designers, sales employees, technologists, 

production representatives, quality control staff and other workers 

took part in this training. An expert from the State Offi ce for Nuclear 

Safety conducted training on Decree No. 309/2005 Coll. on securing 

the technical safety of selected equipment and Decree No 132/2008 

Coll. on the system of quality in performing and arranging activities 

related to the use of nuclear energy and radiation activities and 

on ensuring the quality of selected equipment with respect to its 

safety class classifi cation. Our employees were also trained on valid 

Slovak legislation. The “Competency Model” created at the end of 

2008 includes a description of work functions and will serve as the 

foundation for further employee development in “soft skills” in the 

coming years.
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Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2008 (v tis. Kč)

Označení AKTIVA Číslo řádku Běžné účetní období Minulé úč. období

a b c Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 1 1 617 641 -225 894 1 391 747 1 240 028

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

B. Dlouhodobý majetek 3 483 479 -195 965 287 514 253 024

B.   I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 34 943 -30 625 4 318 4 560

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

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

           3. Software 7 34 670 -30 625 4 045 4 560

           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 12 273 0 273 0

B.   II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 440 932 -165 340 275 592 246 687

B.   II.  1. Pozemky 14 5 876 0 5 876 5 626

           2. Stavby 15 226 156 -55 046 171 110 166 697

           3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 185 650 -110 294 75 356 71 307

           4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17 0 0 0 0

           5. Základní stádo a tažná zvířata 18 0 0 0 0

           6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 0 0 0 0

           7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 20 800 0 20 800 2 222

           8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 2 450 0 2 450 835

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

B. III. Dlouhodobý fi nanční majetek 23 7 604 0 7 604 1 777

B. III.    1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 7 604 0 7 604 1 777

           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 - ovládající a řídící 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 2008 (in thousands CZK )

Designation ASSETS Line number Current accounting period Previous acc. period

a b c Gross Adjustment Net Net

TOTAL  ASSETS 1 1 617 641 -225 894 1 391 747 1 240 028

A. Receivables for capital subscription 2 0 0 0 0

B. Fixed assets 3 483 479 -195 965 287 514 253 024

B.   I. Intangible fi xed assets 4 34 943 -30 625 4 318 4 560

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

           2. Research and development 6 0 0 0 0

           3. Software 7 34 670 -30 625 4 045 4 560

           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 12 273 0 273 0

B.   II. Tangible fi xed assets 13 440 932 -165 340 275 592 246 687

B.   II.   1. Land 14 5 876 0 5 876 5 626

           2. Buildings 15 226 156 -55 046 171 110 166 697

           3. Individual movables and sets of movables 16 185 650 -110 294 75 356 71 307

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

           5. Breeding and draught animals 18 0 0 0 0

           6. Other tangible fi xed assets 19 0 0 0 0

           7. Tangible fi xed assets in progress 20 20 800 0 20 800 2 222

           8. Advance payments for tangible fi xed assets 21 2 450 0 2 450 835

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

B. III. Financial investments 23 7 604 0 7 604 1 777

B. III.    1. Shares and ownership interests in controlled enterprises 24 7 604 0 7 604 1 777

           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 1 131 135 -29 929 1 101 206 983 003

C.   I. Zásoby 32 635 543 -19 078 616 465 594 605

C.   I.    1. Materiál 33 203 830 -8 054 195 776 205 745

           2. Nedokončená výroba a polotovary 34 119 179 -2 351 116 828 118 871

           3. Výrobky 35 74 064 -4 818 69 246 73 686

           4. Zvířata 36 0 0 0 0

           5. Zboží 37 222 325 -3 855 218 470 172 071

           6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 16 145 0 16 145 24 232

C.  II. Dlouhodobé pohledávky 39 18 211 0 18 211 32 560

C.  II.    1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 14 241 0 14 241 0

           2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 0 0 0 0

           3. Pohledávky - podstatný vliv 42 0 0 0 0

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

           5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 0 0 0 0

           6. Dohadné účty aktivní 45 0 0 0 0

           7. Jiné pohledávky 46 3 970 0 3 970 32 560

           8. Odložená daňová pohledávka 47 0 0 0 0

C. III. Krátkodobé pohledávky 48 473 272 -7 851 465 421 353 813

C. III.    1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 460 022 -7 851 452 171 328 741

           2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 0 0 0 0

           3. Pohledávky - podstatný vliv 51 0 0 0 0

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

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

           6. Stát - daňové pohledávky 54 4 0 4 9 194

           7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 5 483 0 5 483 1 290

           8. Dohadné účty aktivní 56 3 823 0 3 823 12 088

           9. Jiné pohledávky 57 3 940 0 3 940 2 500

C.  IV. Krátkodobý fi nanční majetek 58 4 109 -3 000 1 109 2 025

C.  IV.    1. Peníze 59 1 091 0 1 091 749

           2. Účty v bankách 60 18 0 18 1 276

           3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 3 000 -3 000 0 0

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

D.   I. Časové rozlišení 63 3 027 0 3 027 4 001

D.   I.    1. Náklady příštích období 64 3 015 0 3 015 3 909

           2. Komplexní náklady příštích období 65 0 0 0 0

           3. Příjmy příštích období 66 12 0 12 92
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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 1 131 135 -29 929 1 101 206 983 003

C.   I. Inventory 32 635 543 -19 078 616 465 594 605

C.   I.    1. Materials 33 203 830 -8 054 195 776 205 745

           2. Work-in-progress and semi-fi nished products 34 119 179 -2 351 116 828 118 871

           3. Products 35 74 064 -4 818 69 246 73 686

           4. Animals 36 0 0 0 0

           5. Merchandise 37 222 325 -3 855 218 470 172 071

           6. Advance payments for inventory 38 16 145 0 16 145 24 232

C.  II. Long-term receivables 39 18 211 0 18 211 32 560

C.  II.    1. Assets from trading relations 40 14 241 0 14 241 0

           2. Assets - controlling and directing 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 0 0 0 0

           6. Estimated accrued receivables 45 0 0 0 0

           7. Other receivables 46 3 970 0 3 970 32 560

           8. Deferred tax receivables 47 0 0 0 0

C. III. Short-term receivables 48 473 272 -7 851 465 421 353 813

C. III.    1. Assets from trading relations 49 460 022 -7 851 452 171 328 741

           2. Assets - controlling and directing party 50 0 0 0 0

           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 4 0 4 9 194

           7. Granted short-time deposits 55 5 483 0 5 483 1 290

           8. Estimated accrued receivables 56 3 823 0 3 823 12 088

           9. Other receivables 57 3 940 0 3 940 2 500

C.  IV. Short-term fi nancial assets 58 4 109 -3 000 1 109 2 025

C.  IV.   1. Cash 59 1 091 0 1 091 749

           2. Bank accounts 60 18 0 18 1 276

           3. Short-term securities and ownership interests 61 3 000 -3 000 0 0

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

D.   I. Accruals 63 3 027 0 3 027 4 001

D.   I.   1. Deferred expenses 64 3 015 0 3 015 3 909

           2. Complex deferred expenses 65 0 0 0 0

           3. Accrued revenues 66 12 0 12 92
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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 1 391 747 1 240 028
A. Vlastní kapitál 68 839 750 807 569
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 5 942 -1 567
A.  II.    1. Emisní ážio 74 0 0
           2. Ostatní kapitálové fondy 75 0 0
           3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 5 942 -1 567
           4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 0 0
A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 78 243 067 243 067
A. III.    1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 79 243 067 243 067
           2. Statutární a ostatní fondy 80 0 0
A  IV. Výsledek hospodaření minulých let 81 64 870 41 305
A  IV.    1. Nerozdělený zisk minulých let 82 64 870 41 305
           2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 83 0 0
A.   V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 84 24 671 23 564
B. Cizí zdroje 85 551 997 432 374
B.   I. Rezervy 86 57 255 31 385
B.   I.    1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 87 55 343 31 385
           2. Rezerva na důchody a podobné závazky 88 0 0
           3. Rezerva na daň z přijmů 89 0 0
           4. Ostatní rezervy 90 1 912 0
B.  II. Dlouhodobé závazky 91 32 802 47 711
B.  II.    1. Závazky z obchodních vztahů 92 0 0
           2. Závazky - ovládající a řídící osoba 93 0 0
           3. Závazky - podstatný vliv 94 0 0

           4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení

95 0 0

           5. Dlouhodobé přijaté zálohy 96 0 0
           6. Vydané dluhopisy 97 0 0
           7. Dlouhodobé směnky k úhradě 98 0 0
           8. Dohadné účty pasivní 99 0 0
           9. Jiné závazky 100 16 800 31 650
         10. Odložený daňový závazek 101 16 002 16 061
B. III. Krátkodobé závazky 102 322 511 287 786
B. III.    1. Závazky z obchodních vztahů 103 227 163 223 694
           2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0 0
           3. Závazky - podstatný vliv 105 0 0

           4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení

106 0 0

           5. Závazky k zaměstnancům 107 42 505 28 134
           6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 6 057 4 933
           7. Stát - daňové závazky a dotace 109 9 931 11 788
           8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 23 067 11 664
           9. Vydané dluhopisy 111 0 0
         10. Dohadné účty pasivní 112 7 065 1 157
         11. Jiné závazky 113 6 723 6 416
B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 139 429 65 492
B.  IV.   1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 26 148 0
           2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 111 664 65 252
           3. Krátkodobé fi nanční výpomoci 117 1 617 240
C.   I. Časové rozlišení 118 0 85
C.   I.    1. Výdaje příštích období 119 0 85
           2. Výnosy příštích období 120 0 0
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Designation ASSETS Line number Current accounting period Previous accounting period
a b c 5 6

TOTAL LIABILITIES 67 1 391 747 1 240 028
A. Equity 68 839 750 807 569
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 5 942 -1 567
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 5 942 -1 567
           4. Diff erence in valuation from overpriced changeovers 77 0 0
A. III. Reserve funds, indivisible fund and other funds from profi t 78 243 067 243 067
A. III.    1. Statutory reserve fund/indivisible fund 79 243 067 243 067
           2. Corporate and other funds 80 0 0
A  IV. Profi t/loss of previous years 81 64 870 41 305
A  IV.    1. Retained earnings of previous years 82 64 870 41 305
           2. Accumulated losses of previous years 83 0 0
A.   V. Profi t/loss of current accounting period 84 24 671 23 564
B. Not-own capital 85 551 997 432 374
B.   I. Reserves 86 57 255 31 385
B.   I.    1. Reserves under special legislation 87 55 343 31 385
           2. Reserve for pensions and similar liabilities 88 0 0
           3. Income tax reserve 89 0 0
           4. Other reserves 90 1 912 0
B.  II. Long-term liabilities 91 32 802 47 711
B.  II.    1. Accounts payable 92 0 0
           2. Liabilities - controlling and directing party 93 0 0
           3. Liabilities - substantial infl uence 94 0 0

           4.
Liabilities to associates, 
cooperative members and partners

95 0 0

           5. Long-term advance payments received 96 0 0
           6. Bonds payable 97 0 0
           7. Long-term notes payable 98 0 0
           8. Conjectural debt account 99 0 0
           9. Other payables 100 16 800 31 650
         10. Due deferred tax 101 16 002 16 061
B. III. Short-term liabilities 102 322 511 287 786
B. III.    1. Accounts payable 103 227 163 223 694
           2. Liabilities - controlling and directing party 104 0 0
           3. Liabilities - substantial infl uence 105 0 0

           4.
Liabilities to associates, cooperative 
members and partners

106 0 0

           5. Payables to employees 107 42 505 28 134
           6. Payables to social security and health insurance 108 6 057 4 933
           7. State – due taxes and subsidies 109 9 931 11 788
           8. Short-term advance payments received 110 23 067 11 664
           9. Bonds payable 111 0 0
         10. Estimated accrued payables 112 7 065 1 157
         11. Other payables 113 6 723 6 416
B.  IV. Bank loans and assistances 114 139 429 65 492
B.  IV.   1. Long-term bank loans 115 26 148 0
           2. Short-term bank credits 116 111 664 65 252
           3. Short-term fi nancial assistances 117 1 617 240
C.   I. Accruals 118 0 85
C.   I.    1. Accrued expenses 119 0 85
           2. Deferred revenues 120 0 0
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Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2008 (v tis. Kč)

Označení TEXT Číslo řádku Skutečnost v běžném účetním období
a b c Sledovaném Minulém
  I. Tržby za prodej zboží 1 944 980 888 469
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 718 577 627 245
+ Obchodní marže 3 226 403 261 224
 II. Výkony 4 915 830 888 377
  II.  1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 540 819 491 561
    2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 -2 840 102 126
    3. Aktivace 7 377 851 294 690
B. Výkonová spotřeba 8 857 085 880 477
B.    1. Spotřeba materiálu a energie 9 699 478 727 835
B.    2. Služby 10 157 607 152 642
+ Přidaná hodnota 11 285 148 269 124
C. Osobní náklady 12 207 198 174 140
C.    1. Mzdové náklady 13 149 100 125 478
C.    2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0
C.    3. Náklady na sociální zabezpečení 15 52 413 43 797
C.    4. Sociální náklady 16 5 685 4 865
D. Daně a poplatky 17 776 413
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 33 931 30 548
  III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 153 012 132 425
  III.  1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 4 470 1 104
    2. Tržby z prodeje materiálu 21 148 542 131 321
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 128 067 107 638
F.    1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 1 023 318
      2. Prodaný materiál 24 127 044 107 320

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 25 24 953 46 246

  IV. Ostatní provozní výnosy 26 34 762 42 238
H. Ostatní provozní náklady 27 38 260 46 869
   V. Převod provozních výnosů 28 0 0
I. Převod provozních nákladů 29 0 0
* Provozní  výsledek hospodaření 30 39 737 37 933
  VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 1 470 0
J. Prodané cenné papíry a podíly 32 809 0
  VII. Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku 33 0 0

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

34 0 0

    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 1 098 0
K. Náklady z fi nančního majetku 38 0 0
  IX. Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů 39 0 0
L. Náklady z přecenění majetkových cenných papírů 40 0 0
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve fi nanční oblasti 41 0 3 000
  X. Výnosové úroky 42 387 155
P. Nákladové úroky 43 6 010 3 616
  XI. Ostatní fi nanční výnosy 44 143 039 69 469
O. Ostatní fi nanční náklady 45 147 051 70 948
  XII. Převod fi nančních  výnosů 46 0 0
P. Převod fi nančních nákladů 47 0 0
* Finanční výsledek hospodaření 48 -7 876 -7 940
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 7 190 6 429
Q.    1.   - splatná 50 7 249 10 270
    2.   - odložená 51 -59 -3 841
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 24 671 23 564
  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 24 671 23 564
**** Výsledek hospodáření před zdaněním 61 31 861 29 993
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Profi t and loss account as at 31st December 2008 (in thousands CZK )

Designation TEXT Line number Accounting period
a b c Current Previous
  I. Turnover 1 944 980 888 469
A. Cost of sales 2 718 577 627 245
+ Gross profi t/loss (sale margin) 3 226 403 261 224
 II. Production 4 915 830 888 377
  II.  1. Revenues from own products and services 5 540 819 491 561
    2. Variation in inventory by self activity 6 -2 840 102 126
    3. Capitalisation 7 377 851 294 690
B. Production consumption 8 857 085 880 477
B.    1. Consumption of materials and energy 9 699 478 727 835
B.    2. Services 10 157 607 152 642
+ Value added 11 285 148 269 124
C. Personal expenses 12 207 198 174 140
C.    1. Wages and salaries 13 149 100 125 478
C.    2. Remuneration of board members 14 0 0
C.    3. Social security expenses 15 52 413 43 797
C.    4. Other social expenses 16 5 685 4 865
D. Taxes and fees 17 776 413
E. Depreciation of long-term tangible and intangible property 18 33 931 30 548
  III. Revenues from sales of fi xed assets and materials 19 153 012 132 425
  III.  1. Revenues from sales of fi xed assets 20 4 470 1 104
    2. Revenues from sales of materials 21 148 542 131 321
F. Net book value of fi xed assets and materials sold 22 128 067 107 638
F.    1. Net book value of fi xed assets sold 23 1 023 318
      2. Materials sold 24 127 044 107 320

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

25 24 953 46 246

  IV. Other operating revenues 26 34 762 42 238
H. Other operating expenses 27 38 260 46 869
   V. Transfer of operating revenues 28 0 0
I. Transfer of operating expenses 29 0 0
* Operating profi t/loss 30 39 737 37 933
  VI. Revenues from sales of securities and ownership interests 31 1 470 0
J. Securities and ownership interests sold 32 809 0
  VII. Revenues from fi nancial investments 33 0 0

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

34 0 0

    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 1 098 0
K. Financial assets expenses 38 0 0
  IX. Revenues from overpriced securities 39 0 0
L. Expenses from overpriced securities 40 0 0
M. Variation in reserves and rectifying items in fi nance fi eld 41 0 3 000
  X. Interest revenues 42 387 155
P. Interest expenses 43 6 010 3 616
  XI. Other fi nancial revenues 44 143 039 69 469
O. Other fi nancial expenses 45 147 051 70 948
  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 -7 876 -7 940
Q. Income tax on ordinary activity 49 7 190 6 429
Q.    1. - due 50 7 249 10 270
    2. - deferred 51 -59 -3 841
** Profi t/loss from ordinary activity 52 24 671 23 564
  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 24 671 23 564
**** Pretax trading income 61 31 861 29 993
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Příloha k roční účetní závěrce za rok 2008 (v tis. Kč)

Článek č. I
Základní údaje o účetní jednotce
1. IČ: 25572881
Název společnosti: ARMATURY Group a.s.
Sídlo společnosti: 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 technolo-
gických 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 vý-
stavbě, 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 1 200 000 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 500 000 000 Kč upisováním 500 ks akcií na majitele o jmenovité 
hodnotě jedné akcie ve výši 1 000 000 Kč. Všechny akcie jsou kmenové a v listinné podobě. Zvýšení základního kapitálu proběhlo 7. 1. 2000 nepeněžitými 
vklady.

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

Dozorčí rada
předseda Bc. Šváček Petr
člen Dombková Monika
člen Kostřicová Lýdie

V roce 2008 nedošlo ke změně organizační struktury - příloha č. 1. V průběhu roku 2008 se připravovala změna, která je platná od 1. 1. 2009. 

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) ASK Košice, spol. s r.o. v likvidaci se sídlem v Košicích, Jazmínova 1   – podíl 100 % 
d) KOFING - MaR s.r.o. se sídlem v Ostravě-Porubě  – podíl 100 %
 
3. Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a osobní náklady:

Ukazatel Zaměstnanců celkem Z toho řídící

1. Průměrný počet zaměstnanců 435 19

2. Mzdové náklady (521, 522) 149 100 9 491

3. Odměny členům orgánů (523) 0 0

4. Nákl. na soc. zabezpečení (524, 525, 526) 52 413 3 322

5. Sociální náklady 5 685 471

6. Ostatní nákl. celkem (součet 2 až 5) 207 198 13 284

4. Výše půjček, úvěrů, záruk a ostatních plnění společníkům, akcionářům, členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů:
Hodnota půjček k 31. 12. 2007 2 500

Nově poskytnuté půjčky v roce 2008 5 500

Splaceno v roce 2008 2 000

Výše půjček k 31. 12. 2008 6 000

Článek č. II.
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
Účetní jednotka se řídí zákonem 563/91 Sb. o účetnictví, vyhláškou MF č. 500/2002 Sb. a Českými účetními standardy 001–023.  

1. Způsoby ocenění
1.1.  Ocenění zásob se řídí vnitropodnikovou směrnicí „Zásoby a jejich evidence, oceňování zásob“. Zásoby materiálu na účtech 112AE jsou oceňovány po-
řizovací 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 souvise-
jící s pořízením a odchylky od ceny jsou rozpouštěny do spotřeby v závislosti na obratu zásob. Stejně jsou oceňovány i zásoby zboží.
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Supplement to Final Accounts as of 31st December 2008  (in thousands CZK)

Article I
General data included in the Supplement
1. Registration numer: 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 serv-
ices, 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, accommoda-
tion 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 at Brno, Libušino údolí 118, registration number 25507231, equity share of 33.3 %.
MSA SERVIS, s.r.o. with registered offi  ce at Dolní Benešov, Hlučínská 41, registration number 62301900, equity share of 33.3 %.
Armatury Servis Kravaře a.s. with registered offi  ce at 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 Decem-
ber 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
President Holeček Petr
Vice-president Černý Karel
Director Švančar Leo
Director Adámek Ladislav
Director Vavřínek Josef
Director Ing. Švančar Jindřich
Director Vaněk Jiří

Supervisory Board
Chairman Bc. Šváček Petr  
Member  Dombková Monika 
Member Kostřicová Lýdie

There were no changes in the organizational structure of the company in 2008 – Annex No. 1. Preparations were made during the course of 2008 for 
a change that took eff ect on 1 January 2009.  

2. The joint stock company has following shares in basic capital of these companies:
a) ARMATÚRY GROUP, s r.o. with registered offi  ce at Žilina, Jánošíkova 264  – 100 % share
b) ARMATURY Group Poland Sp. z o.o. with registered offi  ce at Raciborz, Reymonta 14  – 100 % share
c) ASK Košice, spol. s r.o. in liquidation with registered offi  ce at Košice, Jazmínova 1  – 100 % share
d) KOFING – MaR s.r.o. with registered offi  ce at Ostrava-Poruba – 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 435 19

2. Wages and salaries (521, 522) 149,100 9,491

3. Remuneration of board members (523) 0 0

4. Social security expenses (524, 525, 526) 52,413 3,322

5. Social expenses 5,685 471

6. Other expenses, total (sum of 2 through 5) 207,198 13,284

4. Loans of members of statutory bodies:
Value of loans as of 31. 12. 2007 2,500

New loans rendered in 2008 5,500

Paid up in 2008 2,000

Value of loans as of 31. 12. 2008 6,000

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 112AE 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. 
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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. 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. Společnost nevlastní žádná zvířata a nemá ani příchovky.
3. Reprodukční pořizovací ceny nebyly v průběhu účetního období použity.
4. Účtování zásob je prováděno podle způsobu „A“, přičemž ostatní náklady na pořízení – dopravné, clo, pojištění, zprostředkování – jsou vedeny na samo-
statných analytikách účtů 112, 132 a postupně dle směrnice rozpouštěny do nákladů.
5. 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.
 6. 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. 
7. Opravné položky

Druh opravné položky Zůstatek k 31. 12. 2007 Tvorba opravné položky Čerpání opravné položky Zůstatek k 31. 12. 2008
K zásobám celkem: 24 850 7 741 13 513 19 078
- materiál 14 234* 3 692* 9 872 8 054

- polotovary 3 542* 1 148* 2 339 2 351

- výrobky 4 446 1 160 788 4 818

- zboží 2 628 1 741 514 3 855

K pohledávkám celkem: 2 996 5 390 535 7 851
- v konkursním řízení 2 581 0 196 2 385

- nabyté fúzí 272 0 220 52

- dle § 8c 12 58 70 0

- k nepromlčeným pohledávkám 10 39 10 39

- účetní opravné položky 121 5 293 39 5 375

*Upraveno o částku 3 542 – převod z  materiálu na polotovary

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, a to za podmínky, že 
od konce sjednané lhůty splatnosti uplynul více než 1 rok do výše 100 %. Zdroje pro sestavení výše opravných položek byly čerpány z inventury pohledávek 
k 31. 12. 2008 s ohledem na zásadu opatrnosti.
8. 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 majet-
ku, 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, softwaru a přípravků. Vložený drobný dlouhodobý majetek je odepisován 50 % při vkladu a 50 % při vyřazení. Nově pořízený 
drobný dlouhodobý majetek je odepisován měsíčním časovým odpisem na 2 roky pokud se nejedná o nové vybavení provozu, které by narušilo významně 
časovou či věcnou souvislost nákladů a výnosů.
9. 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 zisku a ztráty

1. Významné změny majetku:
Nehmotný dlouhodobý majetek

K 1. 1. 2008 Pořízení 2008 Vyřazení 2008 K 31. 12. 2008 Oprávky
Software 30 717 3 290 396 33 611 29 930

Drobný NDM 1 207 275 422 1 060 695

Celkem 31 924 3 565 818 34 671 30 625

Hmotný dlouhodobý majetek

K 1. 1. 2008 Pořízení 2008 Vyřazení 2008 K 31. 12. 2008 Oprávky
Pozemky 5 626 250 0 5 876 0

Budovy a stavby 214 554 11 871 269 226 156 55 046

Stroje a zařízení 127 524 11 685 15 076 124 133 76 082

Dopravní prostředky 31 574 13 475 4 477 40 572 18 811

Drobný majetek 23 046 2 304 4 405 20 945 15 401

Nedokončené investice 2 222 58 164 39 585 20 801 0

Zálohy na poř. majetku 835 9 869 8 254 2 450 0

Celkem 405 381 107 618 72 066 440 933 165 340
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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. 
Inventory produced in self-overhead are activated correlatively towards 621 AE 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. Company does not own any animals neither rearing.
3. Replacement costs were not used in the fi scal period. 
4. 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. 
5. 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 semi-
fi nished products started.
6. 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.
7. Adjustments

Type of adjustment Balance as of 31. 12. 2007 Creation of adjustment Drawing on adjustment Balance as of 31. 12. 2008
Concerning total inventories: 24 850 7 741 13 513 19 078
- material 14 234* 3 692* 9 872 8 054

- semi-fi nished goods 3 542* 1 148* 2 339 2 351

- products 4 446 1 160 788 4 818

- merchandise 2 628 1 741 514 3 855

To receivables, total: 2 996 5 390 535 7 851
- in bankruptcy roceedings 2 581 0 196 2 385

- acquired by merger 272 0 220 52

- according to § 8c 12 58 70 0

- to imprescriptive receivables 10 39 10 39

- accounting adjustments 121 5 293 39 5 375

*Corrected by 3,542 – transfer from material to semi-fi nished goods

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 determina-
tion 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. Resources for compilation of the above adjustments were taken from check 
of receivables as of 31 December 2008 taking account of the cautiousness principles..
8. 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 uniform-
ly 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 de-
preciations 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. 
9. 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. 2008 Purchase 2008 Liquidation 2008 As of 31. 12. 2008 Accumulated depreciations
Software 30 717 3 290 396 33 611 29 930

Low-value long-term 

intangible assets
1 207 275 422 1 060 695

Total 31 924 3 565 818 34 671 30 625

Long-term tangible assets

As of 1. 1. 2008 Purchase 2008 Liquidation 2008 As of 31. 12. 2008 Accumulated depreciations
Land 5 626 250 0 5 876 0

Buildings 214 554 11 871 269 226 156 55 046

Machines and devices 127 524 11 685 15 076 124 133 76 082

Transportation means 31 574 13 475 4 477 40 572 18 811

Low-value assets 23 046 2 304 4 405 20 945 15 401

Unfi nished investment 2 222 58 164 39 585 20 801 0

Advances for purchase of assets 835 9 869 8 254 2 450 0

Total 405 381 107 618 72 066 440 933 165 340



26

a) fi nanční pronájem byl v roce 2008 ukončen
b) k 31. 12. 2008 společnost eviduje majetek neuvedený v rozvaze a je sledován pouze v operativní evidenci ve výši 930 tis. Kč
c) ve prospěch České spořitelny, a.s. je zastavěn pozemek parc. č. 318/5 manipulační plocha, ostatní plocha, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště v Opavě, na LV č. 964 pro obec Dolní Benešov, k. ú. Dolní Benešov
d) společnost má majetek, jehož tržní ocenění by bylo výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví, jedná se o majetek po skončení fi nančního pronájmu
e) přehled majetkových účastí

Podíly v ovládaných a řízených 
osobách

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

Hospodářský výsledek běžného roku 
v řízených a ovlád.osobách  v CZK 

ARMATÚRY GROUP, s.r.o. 248 4 837 4 257

ARMATURY Group Poland Sp. z o.o. 376 1 530 -298

ASK Košice, spol. s r.o. v likvidaci 196 0 0

AG PUMPY s.r.o. 841 1 237 649

2. Pohledávky

Krátkodobé pohledávky z obchodního styku
- rozvaha ř. 049

460 022 Opravné položky

 - ve lhůtě splatnosti 336 374 0

 - po lhůtě splatnosti  123 648 0

                        - do 180 dnů po splatnosti 114 003 746

                        - nad 180 dnů po splatnosti 7 126 4 586

                        - nad 360 dnů po splatnosti 2 519 2 519

Pohledávky k podnikům ve skupině 2 255 0 

Souhrnná výše pohledávek v cizí měně:    211 948 Kč

Rozpis dle měn (měna) EUR USD SKK PLN
Souhrn v cizí měně 6 192 2 036 1 357 712

3. Přehled o změnách vlastního kapitálu

Stavy v minulém účetním období Stavy v běžném účetním období Rozdíl běžné – minulé období
Vlastní kapitál 807 569 839 750 32 181

Z toho

Základní kapitál (411) 501 200 501 200 0

Vlastní akcie /-/ (252)

Emisní ážio (412)

Ostatní kapitál. fondy (413)

Oceňovací rozdíly (414 + 415) - 1 567 5 942 7 509

Zákonný rezervní fond (421) 243 067 243 067 0

Nedělitelný fond (422)

Statutární a ostatní fondy (423, 427, 411)

Nerozdělený zisk minulých let (428) 41 305 64 870 23 565

Neuhrazená ztráta z min. let (-429)

Hospodář. výsledek za účetní období 23 564 24 671 1 107

V běžném roce jednotka na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 30. 6. 2008 převedla zisk za rok 2007 ve výši  23 564 tis. Kč na účet nerozdělený zisk 
minulých let. 

4. Závazky
Krátkodobé závazky

Krátkodobé závazky z obchodního styku – rozvaha ř. 103 227 163 
- ve lhůtě splatnosti 162 757

- po lhůtě splatnosti 64 406

                      - z toho 0-30 dnů po splatnosti 35 169

                      - z toho 31-60 dnů po splatnosti 12 777

                      - z toho nad 60 dnů 16 460

Závazky k zaměstnancům 42 505

Závazky k podnikům ve skupině 1 841

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění 6 057

Závazky vůči FÚ 9 931

Souhrnná výše závazků z obchodního styku v cizí měně:     121 443 Kč 

Rozpis dle měn (měna) SKK PLN EUR USD NOK GBP
Souhrn v cizí měna 19 280 4 446 -9 25 0,3

Veškerá výše evidovaných daňových nedoplatků byla uhrazena v lednu 2009. 
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a) fi nancial leasing was completed in 2008
b) as of 31 December 2008, the company registers assets not specifi ed in balance sheet, monitored only in operative fi les, amounting to 930 th. CZK
c) parcel no. 318/5 (handling area, other area) is mortgaged in favour of Česká spořitelna, a.s. This property is entered in the Land Register maintained by 
the Cadastral Offi  ce for the Moravian-Silesian Region, offi  ce in Opava, on Land Deed No. 964 for the town of Dolní Benešov, cadastral territory of Dolní 
Benešov.
d) company owns assets the market evaluation of which would be signifi cantly higher than their evaluation in accounting, it is a property after termination 
of leasing
e) Summary of investments

Share in controlled subsidiaries Balance following appraisal by equivalence – the value 
of owner equity in controlled subsidiaries

Current year fi nancial result in controlled 
subsidiaries in CZK

ARMATÚRY GROUP, s.r.o. 248 4 837 4 257

ARMATURY Group Poland Sp. z o.o. 376 1 530 -298

ASK Košice, spol. s r.o. in liquidation 196 0 0

AG PUMPY s.r.o. 841 1 237 649

2. Receivables

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

460 022 Adjustments

- in due day 336 374 0

- after due day  123 648 0

                        - within 180 days after due date 114 003 746

                        - more than 180 days after due date 7 126 4 586

                        - more than 360 days after due date 2 519 2 519

Receivables from other companies in the group 2 255 0 

Summary of foreign-currency receivables: 211 948 CZK

Specifi cation by currency EUR USD SKK PLN
Foreign-currency summary 6 192 2 036 1 357 712

3. Summary of changes in equity capital

Previous accounting period Current accounting period Current – past year diff erence
Equity capital 807 569 839 750 32 181

Of which:

Registered capital (411) 501 200 501 200 0

Own shares /-/ (252)

Share premium (412)

Other capital funds (413)

Diff ernce in valuation (414 + 415) - 1 567 5 942 7 509

Legal reserve fund (421) 243 067 243 067 0

Indivisible fund (422)

Statutary and other funds (423, 427, 441)

Retained earnings from prev. years (428) 41 305 64 870 23 565

Accumul. losses from prev. years (-429)

Economic results of accounting period 23 564 24 671 1 107

As decided by the general meeting on 30 June 2008, the entity transferred the 2007 profi t of 23,564 th. CZK to the account of undistributed profi t from 
previous years. 

4. Payables
Short-time payables

Short-time payables from trading – balance sheet, line 103 227 163 
- in due date 162 757

- after due date 64 406

                      - of which within 0-30 days after due date 35 169

                      - 31-60 days 12 777

                      - more than 60 days 16 460

Payables to employees 42 505

Payables to other companies in the group 1 841

Payables of social and health insurance 6 057

Unpaid payables to Tax Offi  ce 9 931

Summary of foreign-currency payables in CZK of commercial relation: 121 443 CZK 

Specifi cation by currency SKK PLN EUR USD NOK GBP
Foreign-currency summary 19 280 4 446 -9 25 0,3

All the above specifi ed tax arrears were paid in January 2009.
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5. Rezervy zákonné a ostatní

Druh rezervy a její označení Počáteční stav k 1. 1. 2008 Tvorba Čerpání Konečný stav k 31. 12. 2008
Rezerva na opravy hmotného majetku 31 385 29 362 5 404 55 343

Ostatní rezervy 0 1 912 1 912

6. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností jednotky

Druh výnosu Tuzemsko Zahraničí
1. Tržby z prodeje zboží 638 058 306 922

2. Tržby z prodeje výrobků 189 373 259 136

3. Tržby z prodeje služeb 76 689 15 621

4. Změna stavu vnitropodnikových zásob -2 840 0

5. Aktivace 377 851 0

6. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 4 470 0

7. Tržby z prodeje materiálu 143 512 5 030

8. Ostatní provozní výnosy 34 762 0

Výnosy z běžné činnosti celkem 1 461 875 586 709

7. Celkové výdaje na výzkum a vývoj nebyly vynaloženy žádné z důvodu nevykonávání takovéto činnosti.

8. Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným dalším významných událostem.

V  Dolním Benešově 25. 6. 2009  Petr Holeček
  předseda představenstva
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5. Statutory reserves and others

Type of reserve and its designation Beginning balance as of 1. 1. 2008 Creation Drawing Final balance as of 31. 12. 2008
Reserve for adjustments 

to tangible assets

31 385 29 362 5 404 55 343

Other reserves 0 1 912 1 912

6. Business revenues by main activities of the entity

Revenue type Inland Foreign
1. Revenues from merchandize 638 058 306 922

2. Revenues from products 189 373 259 136

3. Revenues from services 76 689 15 621

4. Change in inventory -2 840 0

5. Capitalization 377 851 0

6. Revenues from sales of long-term assets 4 470 0

7. Revenues from sales of materials 143 512 5 030

8. Other operating revenues 34 762 0

Business revenues total 1 461 875 586 709

7. Total expenses on research and development were not spent due to the fact that no such activity existed.

8. No signifi cant events occurred after the fi nancial statement date.

Dolní Benešov, 25th June 2009  Petr Holeček
  Chairman of the Board of Directors
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Auditor’s Statement made out by: COTAX AUDIT, s.r.o., Orlová
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Česká republika
Czech Republic

ARMATURY Group a.s.

Provozovna  a vedení společnosti 
Production plant and Headquarters
Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov
tel.: +420/553 680 111
fax: +420/553 680 333
email: 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
email: kravare@agroup.cz

Provozovny / Sales offi  ces
Lipnická 157, 753 61 Hranice IV-Drahotuše
tel.: +420/581 658 111
fax: +420/581 658 128
email: hranice@agroup.cz

Špitálské náměstí 9, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420/475 211 908
fax: +420/475 211 843
email: usti@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
email: 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
email: kosice@agroup.cz

Murgašova 27, 927 00 Šaľa
tel.: +421/31/770 00 67
fax: +421/31/770 00 69
email: sala@agroup.cz

Rusko
Russia

АО „АРМАТУРЫ Гроуп“
 
3 Тверская-Ямская д. 31/35
125047 Москва, Россия
тел./факс:/tel./fax: +7/495 956 3335
ел. почта/e-mail: ag-moscow@col.ru

www.armaturygroup.cz
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