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Mysl íme na budoucnost 
We are thinking of the future
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Vážené dámy a vážení pánové,
vážení akcionáři,

společnost ARMATURY Group a.s. dosáhla v osmém roce své 
existence významných úspěchů. Navýšili jsme prodej na západních 
trzích, stabilizovali naše postavení na trzích východních, rozšířili 
nabídku našich vlastních výrobků a služeb, realizovali jsme celou 
řadu velmi zajímavých zakázek, ale především jsme investovali 
do rozvoje vlastní výroby. Rok 2007 je především rokem, kdy jsme 
překročili tržby jedné miliardy korun. „Miliarda“ se pro nás stala 
symbolem vzestupu a úspěchu a chtěli jsme to společně oslavit. 
V naší nové výrobní hale, jsme uspořádali slavnost pro všechny 
zaměstnance firmy a osobně jsem velmi rád, že jsem mohl být při 
tom. 

Na následujících stránkách se dočtete o výsledcích, jakých jsme 
v roce 2007 dosáhli. Toho, co se podařilo, bylo mnoho, ale takto 
sečteno to vypadá snad až příliš jednoduše. Je to samozřejmě 
proto, že výroční zprávy nejsou prostorem, kde se píše o tom, co 
všechno za výsledky stojí. Vám předkládáme už jen to, co z toho 
všeho, čím jsme v roce 2007 žili, vzešlo. Protože však vždy hledáme, 
jak se na věci dívat jinak, a také chceme vždy nabídnout něco 
navíc, nabízíme i Vám něco navíc - jiný pohled na naši firmu. Je 
to pohled, jakým nás vidí děti z místní základní školy, které jsme 
pozvali na exkurzi. Provedli jsme je firmou, ukázali jim, co se děje 
v budovách naproti jejich školy, „co tam ti pracovníci vlastně dělají“, 
a ony pak kreslily, co viděly. Musím říct, že mě jejich výkresy velmi 
příjemně překvapily a nejvíce asi to, jak si všímaly různých detailů 
a dokázaly je zachytit. V tomto se můj pohled neliší od pohledu 
těch dvanáctiletých kluků a holek: právě detaily jsou velmi důležité 
a často rozhodují o úspěchu. V ARMATURY Group a.s. si dáváme 
záležet na detailech. Záleží nám na precizním zpracování, na tom, 
abychom navrhovali a vyráběli produkty s důrazem na bezpečnost, 
ekodesign a životnost, na tom, abychom plnili očekávání zákazníků. 

Děkuji Vám všem obchodním partnerům za Vaši důvěru, 
akcionářům za pracovní podmínky, které nám vytvářejí a na závěr 
chci poděkovat všem zaměstnancům za dosažené výsledky.

Ing. Vladimír Nekuda, MBA

Dear Ladies and Dear Gentlemen,          
Dear Shareholders,

the company ARMATURY Group a.s. has achieved significant gains 
in the eighth year of its existence. We have increased our sales 
in Western markets, stabilized our position in Eastern markets, 
completed the line of own products and services offered by us, 
executed a great number of very interesting orders, but principally 
invested in the development of own production. Above all, the year 
2007 is a year in which our sales exceeded one milliard Czech 
crowns. This “one milliard” is a symbol of advancement and success 
for us and we wanted to celebrate it. 
We gave a celebration for all employees of our company in the new 
production shop and I am very happy that I had the chance to be 
there. 
On the following pages you will be made acquainted with the 
results we achieved in 2007. There are many things that turned 
out well and they may look too simply in this summarized form. 
Naturally, this is because annual reports are not a place to deal 
in detail with all what is behind the results. We are presenting you 
only the fruits of all that what filled our lives in 2007. But because 
we always try to see things in a different way and we always want 
to offer something more, we are offering something more also to 
you – a different view of our company. It is a view presented by 
the children from the local elementary school whom we invited 
to visit our company. We conducted them round the factory, we 
showed them what was happening in the buildings opposite their 
school, “what the people were there doing”, and then they drew 
what they have seen. I must say that I was agreeably surprised at 
their drawings, most of all how they took note of different details 
and were able to render them. I can say in this connection that 
my view does not differ from the view presented by those twelve-
years-old boys and girls: namely that details are very important and 
frequently determine the success. And we at ARMATURY Group a.s. 
are particular about details. We care about precise processing, we 
care about designing and manufacturing products with emphasis 
laid on their safety, ecodesign and life, we care about coming up to 
our clients’ expectations. 
I want to express my thanks to all business partners for their trust, to 
shareholders for the working conditions they are creating for us, and 
to all employees for the results we have achieved.  

Ing. Vladimír Nekuda, MBA
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Jan Zalama 6. B, kombinovaná technika

Tématický cyklus „Co tam ti pracovníci vlastně dělají”.

Vyučující Antonie Hrubá

Jan Halama, 5. B

„Ocelové město”



Josef Kocur, 6. A

„Golem”
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Rok 2007 byl pro úsek tuzemského obchodu nejúspěšnější 
v celé historii naší společnosti. Pružně a s citem jsme reagovali 
na potřeby našich zákazníků a díky tomuto přístupu se nám 
podařilo dosáhnout rekordního objemu tržeb z prodeje armatur. 
Ve srovnání s rokem 2006 jsme navýšili tržby o více než 80 %.  

Plán jsme splnili nad očekávání
 
Cíle pro rok 2007 byly velmi smělé a vycházely z avízovaného 
trendu růstu české ekonomiky. Tohoto trendu jsme hodlali využít 
a o tom, že se nám to podařilo, hovoří nejen řada spokojených 
klientů, ale především dosažené ekonomické výsledky. 

Na dosaženém úspěchu se významnou měrou podílela naše 
schopnost dodávat kompletní dodávky velkých investičních celků 
(armatury, trubky, ohyby, příruby apod.) zejména do oblastí 
energetického průmyslu a petrochemie. 

Rok byl plný zajímavých zakázek

Stejně jako v minulých letech i v roce 2007 jsme pracovali s celou 
řadou zajímavých produktů. Za zmínku stojí například zavedení 
sériové výroby uzavíracích klapek kov-kov s trojitou excentricitou 
a vysokotlakých armatur, dále rozšíření řady kulových kohoutů 
trunnion do DN 700 a také zavedení nových technických aplikací 
v oblasti hutních armatur.  

V roce 2007 investice směřovaly do oblastí energetického 
průmyslu a petrochemie. Tento trend bylo možné vysledovat nejen 
v České republice ale také v zahraničí. Naše společnost se podílela 
svými dodávkami například na výstavbě nových bloků elektrárny 
v Tušimicích, jejímž investorem je ČEZ, nebo technologiích 
na výrobu biolihu. V zahraničí se jednalo například o stavby 
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elektráren či obnovy rafinérií. Další část našich dodávek směřovala 
do technologií zvyšujících efektivitu stávajícího výrobního zařízení 
nebo zlepšujících životní prostředí (teplárny, hutě apod.). 

Vybrali jsme si správnou cestu

Našemu obchodnímu týmu, který je tvořen zkušenými profesionály 
se nejen podařilo udržet portfolio stálých zákazníků, ale byli jsme 
úspěšní i v získávání zákazníků nových.
 
Naši obchodní partneři velmi oceňují naši schopnost realizovat 
komplexní dodávky armatur a rovněž naši schopnost poskytovat 
celou řadu servisních služeb a technické poradenství na velmi 
vysoké úrovni.

Tuzemský obchod
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The year 2007 was for the Domestic Sales Section the most 
successful year in the entire history of our company. We reacted in 
a flexible and responsive way to the needs of our customers and, 
thanks to this approach, achieved a record-breaking volume of 
sales in the segment of valves. In comparison with the year 2006, 
a more than 80% increase in sales was recorded.  

Plan fulfilled beyond all expectations
 
The objectives established for the year 2007 were very bold 
and proceeded from the advised trend of growth of the Czech 
economy. We decided to make use of this trend and our success 
can be supported not only by a multitude of satisfied customers, 
but especially by the achieved economic results. 

Our ability to implement deliveries of complete industrial plants 
(valves, pipes, elbows, flanges, etc.), especially in the sectors of 
power engineering and petrochemical industry, contributed to the 
achieved success greatly. 

A year full of interesting projects   

Just like in previous years, we were engaged in many interesting 
projects also in 2007. Some of them being worth mentioning are, 
for instance, introduction of series production of butterfly valves 
with metal-to-metal seating and triple eccentricity, high-pressure 
valves, new sizes of trunnion-mounted ball valves up to DN 700, 
and – last but not leats – introduction of new technical applications 
in the field of metallurgical valves.

In 2007, huge funds were invested in power engineering and 
petrochemical industry. This trend appeared not only in the 
Czech Republic, but also abroad. Our company contributed with 

Inland trade 
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its deliveries to the construction of new units of the power plant 
in Tušimice, the investor of which is ČEZ, or to technologies for 
the production of bioalcohol. As to projects realized abroad, 
we delivered our products to constructions of power plants or 
reconstructions of refineries, for instance.  

Another part of our deliveries went to technologies that are 
designed to increase effectiveness of existing production facilities 
or to improve protection of the environment (power and heating 
plants, metallurgical plants, etc.).

We chose the right way 

Our team of salespeople which consists of experienced 
professionals not only succeeded in keeping the portfolio of 
regular customers, but also in winning new customers. 
 
Our trade partners appreciate highly not only our ability to 
implement comprehensive deliveries of valves, but also our ability 
to provide a lot of servicing activities and technical advisory services 
at a very high level.



Lukáš Niklas, 5. B

„Bohouš”

Josef Kocur, 6. A

„Červený trpaslík”



Jan Vavřínek, 5. A

„Hujer”

Simona Balarinová, 6. B

„Hvězdná brána”



9

Rok 2007 byl pro úsek zahraničního obchodu jednoznačně 
úspěšný. Přinesl nejen navýšení prodeje v klíčových teritoriích 
v západní Evropě, ale také velmi důležité posílení image a stabilizaci 
společnosti na trzích východní Evropy. 
Na úseku prodeje došlo v roce 2007 k upevnění pozic a také 
k požadovanému navýšení objemů prodeje v klíčových teritoriích, 
mezi které patří zejména Turecko, Norsko, Rumunsko, Rakousko 
a Německo. Převážnou část dodávek do těchto zemí tvořily 
armatury  vlastní výroby.
Podařilo se nám rovněž proniknout na nová teritoria, kde je hlavním 
cílem pokračovat v nastoupeném trendu a rozšířit oblast působení 
našeho úseku. Největší výzvou bude pokusit se proniknout 
i na mimoevropská teritoria.

Naše společnost se etabluje i na trzích východní Evropy

Průběh roku 2007 potvrdil skutečnost, že ve východních 
teritoriích je nutné pracovat s dlouhodobým výhledem a vše 
připravit s dostatečným předstihem. To umožní prosadit zakázky 
u projektantů, uživatelů a organizace, která zařízení kupuje. 
Naše společnost udělala v roce 2007 ve východním teritoriu 
obrovský kus práce, a to především při budování svého image. 
Dostali jsme se do povědomí mnoha renomovaných firem 
a reference dokazují, že se stáváme společností s mezinárodní 
prestiží.

Sortiment je alfou i omegou úspěchu

Úsek zahraničního nákupu byl v roce 2007 personálně výrazně 
posílen a je plně stabilizován. Vedle upevnění spolupráce se 
stávajícími dodavateli jsme zahájili i spolupráci s dodavateli novými, 
což nám přineslo vysokou kvalitu dodávek a dosáhli jsme také 
příznivou cenovou hladinu. Sortiment našich nových obchodních 
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partnerů vhodně doplňuje naši vlastní výrobu tak, abychom byli 
schopni nabízet zákazníkům zejména kompletní dodávky pro 
projekty.

Vzájemná spolupráce mezi úseky

Vzhledem k tomu, že chceme našim zákazníkům nabízet komplexní 
řešení dodávek, je pro úspěch úseku zahraničního obchodu 
důležitá dobrá spolupráce s konstruktéry naší společnosti. Právě 
jejich názor na to, jsme-li schopni zcela zodpovědně vyhovět 
náročným technickým požadavkům některých zakázek, je pro 
naše rozhodování klíčový. Je to práce konstruktérů, která velkým 
dílem přispěla k tomu, že zahraniční obchod splnil své představy 
přenesené do plánu roku 2007.

Zahraniční obchod
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The year 2007 was an outright success for the Foreign Sales 
Section. It brought not only an increase in sales in the key territories 
in Western Europe, but also a very important strengthening of 
image and stabilization of our company in the markets of Eastern 
Europe.  
The year 2007 brought a strengthening of positions as well as 
the required increase of volumes of sales in key territories which 
include especially Turkey, Norway, Romania, Austria and Germany. 
The greater part of deliveries implemented to those countries 
consisted of valves from own production. 
We succeeded also in entering new territories where our 
salespeople had a clear objective – to continue the commenced 
trend and to extend the trading area of the Sales Section. The 
greatest challenges will be connected with our attempts at entering 
non-European territories. 

Our company establishes itself in the markets 
of Eastern Europe as well

The course of the year 2007 confirmed the fact that it is necessary 
to work with long-term outlooks and to prepare everything ahead 
of schedule when operating in eastern territories. This enables to 
push merchandize on designers, users and buyers.  
Our company got through a lot of work in eastern territories in 
2007, especially in connection with building of its image. We have 
brought ourselves to the attention of many renowned companies 
and references prove that we are becoming a company with 
international reputation.

Foreign trade 
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Assortment is alpha and omega of success

The Foreign Procurement Section hired new personnel in 2007 and 
is fully stabilized today. In addition to strengthening of cooperation 
with well-established suppliers we started cooperation with new 
suppliers, which resulted in high quality of supplies and favourable 
price levels. The products offered by our new business partners 
complements our own production in a suitable way so that we are 
able to offer complete deliveries for projects to our clients. 

Mutual cooperation between departments

Due to the fact that we want to offer comprehensive deliveries to 
our clients, a good cooperation with designers of our company is 
very important for the success of the Foreign Sales Section. For 
our decision-making, their opinion as to whether we are able to 
meet the challenging technical requirements of some orders is 
of primary importance. It is just the work done by our designers 
which contributed considerably to the achievement of figures 
envisaged by Foreign Sales Section in the 2007 plan. 



Radim Martínek, 5. B

„Zelená tatramatka”



Kristýna Dumbrovská, 5. B

„Centrální mozek lidstva”

Kateřina Zawadská, 6. A

„Síť”
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Pracovníci technického úseku, stejně jako v předchozích letech, 
také v roce 2007 zaměřili svou činnost především do oblasti 
speciálních armatur, které musí přesně splňovat konkrétní, často 
velmi náročné požadavky našich zákazníků.

Úspěšný rok plný úspěšných zakázek

Naši konstruktéři pracovali na celé řadě nestandardních zakázek. 
Mezi nejzajímavější speciální armatury, jejichž konstrukční řešení 
přinesl rok 2007, patří:
-  kulové kohouty DN 350 až 700 PN 100 ve šroubovaném 

a celosvařovaném provedení,
- speciální brýlová šoupátka DN 2200 pro hutní provozy,
-  celá řada uzavíracích klapek typu L32 se speciálním ovládáním 

vlastní konstrukce,
-  litá šoupátka typu S30 DN 700 až 1200 byla nahrazena šoupátky 

z tvářených polotovarů typu S61,
- výroba speciálního vysokotlakého šoupátka.

Budoucnost je pro nás výzvou

Práce konstruktérů je pro úspěch celé naší společnosti klíčová. 
Vybudovali jsme silný tým zkušených profesionálů pracujících 
v moderních prostorách na nejmodernějším SW a HW vybavení. 
Využíváme špičkový 3D-CAD software, jenž nám umožňuje 
modelovat jednotlivé dílce a skládat sestavu ještě před fyzickým 
zhotovením prototypu. Kontrolou vzájemné polohy dílců v sestavě 
můžeme vyloučit vznik kolizních situací.  Výkresy pro výrobu se 
generují z 3D modelů, software je tedy plně kompatibilní s firemním 
ERP software. Vytvořená dokumentace se ukládá do elektronické 
úschovny se správou dat, což umožňuje spolupráci celého 
konstrukčního týmu. Software zahrnuje také výpočtové programy, 
které dokáží nasimulovat mechanické a tepelné zatížení, přenos 
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tepla chladícím médiem apod. Umíme si tak u projektované 
armatury vyzkoušet, jak se bude chovat při zahřátí na vysokou 
teplotu a pod určitým tlakem, při seismickém namáhání, jaké jsou 
hydrodynamické účinky proudění atd. Tyto simulace nám umožňují 
předcházet nedostatkům, které bychom zjistili až na zkušebnách. 
Také díky tomu například všechny kulové kohouty DN 500 až 700, 
které jsme dodali v prvním pololetí roku 2007, těsnily již při první 
tlakové zkoušce v souladu s ISO 5208 ve stupni A. 

Jsme přesvědčeni, že umíme nabídnout našim zákazníkům řešení 
velmi náročných produktů a uspokojit tak jejich současné i budoucí 
potřeby.

Konstrukce armatur
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Just like in previous years, also in 2007 the personnel of the 
Technical Section focused mainly on special valves which had to 
meet specific, quite often very strict requirements of our customers 
exactly. 

A successful year full of successful orders

Our designers were engaged in a great number of nonstandard 
purchase orders. The most interesting special valves the designs 
of which were realized in 2007 include: 
-  ball valves DN 350 to 700 PN 100 with bolted as well as 

fully welded design,
- goggle valve DN 2200 for metallurgical plants,
-  a complete series of butterfly valves L32 with a special actuator 

developed by our personnel,
-  cast-steel gate valves S30 DN 700 to 1200 were superseded by 

gate valves S61 made of wrought semi-finished products,
- production of special high-pressure gate valves.

Future is a challenge to us 

The work of our designers is of key importance for the success of 
the whole company. We have built a strong team of experienced 
professionals working with the most advanced SW and HW 
equipment in modern rooms. We use top-ranking 3D-CAD 
software which enables us to model individual components and 
to put the final assembly together just before the physical making 
of a prototype. Verification of mutual positions of components 
enables us to avoid collision situations. Drawings for production 
are generated from the 3D models in which way the software 
is fully compatible with the ERP software used by the company. 
Created documents are stored in an electronic storage device 
with data administration feature, which facilitates cooperation 

Construction of valves
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of the entire team of designers. The software includes also 
calculation programs that are able to simulate mechanical and 
thermal stresses, transfer of heat by the coolant, etc. This enables 
us to test how the valve will behave after warming-up to a high 
temperature and under a specific pressure or when exposed to 
earthquake-induced stresses, what are the hydrodynamic effects 
of the flow, etc. The simulations help us to avoid deficiencies that 
would be otherwise established as late as during practical testing. 
Also thanks to this, all ball valves DN 500 to 700 supplied by us 
during the first six months of 2007 exhibited leakage rate A during 
already the initial pressure tests according to ISO 5208 – to give 
just one example.

We are sure that we can offer our customers solutions also of 
technically most sophisticated products and satisfy their present 
as well as future needs. 



Nikola Hennhoferová, 6. B

„Skate”

Žaneta Foltová, 6. B

„Astronaut”



Kristýna Kučerová, 5. A

„Železné oko”
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Úspěchy obou výrobních útvarů v provozovnách Dolní Benešov 
a Kravaře jsou spjaty s promyšlenou obchodní politikou a plněním 
strategických cílů daných vedením společnosti.
Mezi nosné pilíře rozvoje výroby patří produkce speciálních 
hutních armatur a zvyšování objemu produkce kulových kohoutů 
ve stále vyšších rozměrových řadách. Stabilizovaný je objem 
výroby uzavíracích a regulačních klapek, včetně jejich modifikace 
na speciály vybavené ovládacím a řídícím systémem.

Nová hala a vybavení, nové možnosti 

V roce 2007 byla v Dolním Benešově otevřena nová hala o výměře 
1 340 m2 za účelem přemístění a rozšíření svařoven. Tímto krokem 
byla spuštěna celá série plánovaných změn v organizaci pracovišť 
montáží, obroben i přípravy polotovarů pro výrobu.
Rozvoj výroby jsme podpořili také instalací nového vybavení - 
karuselového soustruhu a obráběcího centra pro komponenty 
armatur v dimenzích DN 250 až DN 800. Svařovny byly vybaveny 
několika polohovadly, mezi nimi i speciálem s nosností 10 tun 
ovládaným programovacím modulem integrovaným se zdrojem 
na svářečském stativu.

Sortiment pro klienty nejen v Evropě

Z hlediska produkce byl rok 2007 charakterizován ohromným 
nárůstem výroby kulových kohoutů v dimenzích DN 300 až DN 
700. Právě díky těmto dimenzím, které byly navrženy konstruktéry 
a následně ověřeny výrobou prototypů, jsme dosáhli výrazného 
navýšení tržeb a obchodního úspěchu v sortimentu kulových 
kohoutů. Velmi zajímavě se vyvíjejícím sortimentem jsou uzavírací 
armatury pro vodní elektrárny pro finské a norské zákazníky, 
pro které jsou konstruovány speciály na bázi kulových kohoutů 
a uzavíracích klapek.
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V oblasti hutních armatur jsme plnili dodávky pro naše stálé 
zákazníky v Česku, Polsku, Rusku a na Slovensku a rovněž jsme 
navázali spolupráci s nadnárodní společností Paul Wurth, která 
dodává technologické celky do oceláren po celém světě. Po auditu 
naší výroby jsme zahájili práci na projektech do zemí jižní Ameriky. 
V této oblasti očekáváme velký rozvoj a toto očekávání jsme 
promítli i do plánu investic na rok 2008.
Velmi pozitivně hodnotíme odborný růst kmenových zaměstnanců 
i příchod nových pracovníků do výroby. Rozvoj kapacit a nárůst 
dělnických profesí jsou doprovázeny i nezbytným personálním 
posílením v řadách technických pracovníků. Jsme hrdí na to, že 
jsme schopni obsadit tyto vysoce odborné pozice zkušenými 
kolegy z  řad našich zaměstnanců.

Výroba armatur
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Success of both production plants at Dolní Benešov and Kravaře is 
connected with well-knit business policy and fulfilment of strategic 
objectives defined by the top management of the company. 
The cornerstones of development of production include production 
of special metallurgical valves and increase of volume of production 
of ball valves in bigger sizes. The volume of production of butterfly 
and throttle valves, including their modifications to special designs 
equipped with operating and control systems, is stabilized. 

New production plant and equipment, new opportunities 

In 2007, a new production plant with an area of 1340 m2 for 
the location and enlargement of welding shops was opened at 
Dolní Benešov. This step launched a whole series of planned 
changes in the organization of places of work in assembly shops, 
mechanical workshops and preparation of semi-finished products 
for production. 
The expansion of production was supported by installation of new 
machinery – a turning and boring lathe an a machining unit for 
components of valves in sizes from DN 250 to DN 800. Welding 
shops were equipped with several positioners, one of them being 
a special positioner with a carrying capacity of 10 tons controlled 
by a programmable module which is integrated with a power 
source on a welding stand. 

Products for clients not only in Europe

As to production, the year 2007 can be characterized by an 
enormous increase in production of ball valves in sizes from DN 
300 to DN 700. Thanks to those sizes, which were designed by 
our designers and subsequently verified as prototypes, we were 
able to achieve a considerable increase of sales and a commercial 
success in this product line of ball valves and butterfly valves. 

Production of valves 
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A very interesting and promising assortment is the product 
group of butterfly valves for hydraulic power plants for clients 
in Finland and Norway for which special valves based on ball 
valves and butterfly valves were designed. In the field of valves 
for metallurgical plants, we implemented deliveries to our regular 
customers in the Czech Republic, Poland, Russia and Slovakia and 
entered into cooperation with the supranational company Paul 
Wurth which delivers technological units to steel mills all over 
the world. After an audit of our production, we started production 
for projects in the countries of South America. We are expecting 
a huge expansion here and we incorporated this expectation into 
the investment plan for 2008. 
We can evaluate very positively the professional growth of our 
permanent employees as well as coming of new personnel to 
production. Development of capacities and growth of blue-collar 
professions are connected with the necessary reinforcement of 
technical personnel. We are proud that we are able to fill those 
highly specialized posts with experienced colleagues from the 
ranks of our employees.



Pavel Faika, 5. A

„Vynález zkázy”

Karolína Patschková, 5. B

„Fata morgána”



Kateřina Petříková, 6. A

„Záhada hlavolamu”
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V roce 2007 splnil úsek automatizace náročný plán a prokázal tak, 
že má právem své místo ve společnosti. 
Tento rok měl přitom především ukázat, jaké výsledky přinesou 
organizační změny uskutečněné v předcházejícím roce a také 
skutečnost, že pod řízení úseku byla nově začleněna dceřinná 
společnost Kofing-Mar s.r.o. 

Náročné zakázky prověřily naše schopnosti

A jakých úspěchů se nám podařilo dosáhnout? K nejdůležitějším 
zakázkám roku 2007 patří oprava na bloku strojovny v elektrárně 
Počerady. Tato akce byla pro naši společnost velice důležitá, 
zejména jako reference pro naši další práci. 
Za zmínku však stojí také výměna komínových klapek pro 
Českou rafinérskou a.s., kdy jsme zajišťovali zpracování technické 
dokumentace, výrobu a vlastní výměnu klapek na místě. Tato 
zakázka byla náročná hlavně kapacitně, protože souběžně byly 
opravovány armatury v rámci probíhající zarážky. V rámci tohoto 
úkolu jsme si ověřili, jakou maximální dimenzi armatury jsme 
schopni opravovat - úctyhodných DN 2400 u brýlového šoupátka 
repasovaného pro US Steel Košice nás posunulo o kus dále. 
Podařilo se nám rovněž zrealizovat několik akcí na dodávku malých 
technologických celků, z nichž můžeme jmenovat například 
opravu segmentových uzávěrů na Vodním díle Březová. V rámci 
této zakázky jsme kromě vlastní opravy dodali kompletně nové 
ovládání, zrealizovali elektroinstalaci a upravili stávající řídicí systém 
včetně vizualizace. 
K tomu, že se nám v roce 2007 skutečně dařilo, přispělo vedle 
bravurně odvedené práce našich zaměstnanců  i rozšíření našeho 
vozového parku o jedno kompletně vybavené servisní vozidlo 
a v neposlední řadě také výstavba skladu pro příjem armatur 
k opravám.
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Spoléháme na zkušenosti zaměstnanců

Pro následující rok bychom chtěli v první řadě obhájit pozici 
u našich zákazníků. Kvalifikaci a zkušenosti našich pracovníků však 
hodláme využít nejen u klasických oprav, ale především při realizaci 
většího počtu akcí na komplexní dodávku technologických celků 
a v realizaci větších oprav u klientů. Neméně důležitým úkolem 
pro rok 2008 je začlenění společnosti Kofing-Mar do struktury naší 
společnosti.

Automatizace
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In 2007, the Automation Section fulfilled its challenging plan and 
justly proved to have its place within the company.      
This year was expected to show the results of changes in the 
organization which had been done the year before, as well as the 
fact that the subsidiary company Kofing-Mar s.r.o. had been newly 
incorporated into this section.  

Exacting orders tested our abilities 

And what did we achieve? One of the major orders of the year 
2007 was reconstruction of the engine house of the power plant 
at Počerady. This project was very important for our company, 
especially as reference for our future work.  
Another project being worth mentioning was the replacement 
of chimney dampers for Česká Rafinérská a.s. for which we 
provided for preparation of technical documentation, production 
and replacement of the dampers. This order was exacting mainly 
in terms of capacities, because we had to overhaul all valves 
simultaneously within the shutdown of the plant. When doing this 
job, we tested what maximum size of a valve we are able to repair 
– imposing DN 2400 of a goggle valve overhauled for US Steel 
Košice has brought us forwards. 
We implemented also several projects of delivery of small 
technological units. Just one example – overhaul of segment valves 
at the premises of Březová Hydro-electric plant. In addition to the 
overhaul itself, we delivered a brand new control system, wired all 
electrical systems and modified the existing control system with 
visualization devices in this project.  
Not only the work masterly executed by our personnel contributed 
to the success achieved in 2007, we added one completely 
equipped servicing truck to our vehicle fleet and built a storehouse 
for receipt of valves to be repaired.

Automation
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We rely on experience of our personnel 

In the next year, we would like to strengthen our position with our 
clients. We are going to make use of qualification and experience 
of our personnel not only for conventional repairs and overhauls, 
but also for participation in more projects for comprehensive 
deliveries of technological units and implementation of more 
extensive repairs at the premises of our clients. No less important 
task for the year 2008 is full incorporation of Kofing-Mar into the 
structure of our company. 



Matěj Otipka, 5. A

„Zlaté české ruce”



Josef Persich, 5. A

„Labyrint”
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Rok 2007 byl pro úsek hutního materiálu velmi zajímavý, pestrý 
a především úspěšný. Potvrdili jsme své postavení na trhu hutního 
materiálu, splnili plán a tím i očekávání našich obchodních partnerů 
a akcionářů.

Více zakázek, více dobrých pracovníků

S rostoucím objemem tržeb roste i množství úkolů, které musíme 
dnes a denně řešit. Z tohoto důvodu jsme navýšili kapacitu našeho 
úseku o dalšího pracovníka. Vždy se snažíme dát šanci našim 
kolegům a ani rok 2007 nebyl výjimkou. Proto jsme v průběhu 
roku zapracovali do našeho středu bývalého vedoucího skladu 
hutního materiálu. Je to v pořadí již pátý vedoucí, který dostal 
šanci i v obchodu. S rozšiřováním řad pracovníků úseku však 
ani zdaleka nekončíme. V roce 2008 hodláme zapracovat ještě 
další dva zaměstnance, abychom splnili stále rostoucí potřeby 
našich zákazníků. Navíc jsme začali řešit i procesní toky zakázek. 
S rostoucí náročností zakázek, manipulací, signifikací materiálu, 
nátěry a jinými službami, které v rámci kompletace standardně 
zajišťujeme, to byla již nutnost. V plnění tohoto úkolu budeme 
rozhodně pokračovat také v roce 2008 a to s plnou podporou 
vedení a akcionářů.

Velké i menší projekty bez problémů 

V roce 2007 jsme realizovali řadu zajímavých i objemově velkých 
zakázek. Díky profesionální práci našich zaměstnanců se i ty největší 
dodávky obešly bez zásadních problémů. Mezi nejzásadnější 
zakázky roku 2007 patří kompletní dodávka hutního materiálu 
pro stavbu nové plynostanice společnosti Lukoil v Rusku, dodávka 
materiálu pro vysoké tlaky při výstavbě nové jednotky a také 
rekonstrukci stávající jednotky na výrobu čpavku pro Duslo Šala 
a dodávka pro elektrárnu Balloki v Pakistánu. V tuzemsku to byla 
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dodávka potrubí a prefabrikátů pro stavbu nového kotle v Táboře 
pro E-ON, čerpací stanice Benešovice, materiál pro zarážku 
v České rafinérské a materiál pro výstavbu dvou závodů na výrobu 
biopaliva v Ústí nad Labem a Leopoldově.

Ceníme si důvěry našich zákazníků

Do budoucna budeme dál usilovně pracovat na zlepšení 
a zkvalitnění naší činnosti, která by měla uspokojit všechny 
požadavky našich zákazníků. Dobře víme, jak dlouhou dobu se 
získává důvěra zákazníka, a jsme si vědomi, že se pracně nabytá 
důvěra může naopak velice rychle ztratit. 
Budeme se snažit nadále posilovat svou pozici mezi dodavateli 
v oblasti kompletních dodávek. Věříme, že s podporou ostatních 
úseků se nám naše záměry podaří.

Hutní materiál 
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The year 2007 was very interesting, varied and successful for 
the Metallurgical Stock Section. We confirmed our position on 
the metallurgical stock market and fulfilled the plan as well as 
expectations of our business partners and shareholders. 

More orders, more skilled employees 

The increasingly growing volume of sales brings an increased 
quantity of tasks we have to deal with day after day. For this 
reason, we increased the capacity of our section by engaging 
a new person. We always tried to give a chance to our colleagues 
and the year 2007 was no exception, when the former manager 
of the metallurgical stock warehouse joined our team. He is the 
fifth manager to which was given a chance to work as a salesman. 
But this is not the end of it. We are going to train two additional 
employees in 2008 in order to satisfy the evergrowing needs of 
our clients. In addition to it, we started to deal with process flows 
of orders. It is necessary with respect to the increasing complexity 
of production orders and growing number of handling operations, 
material designations, painting operations and other services that 
we render as a standard. We are going to continue dealing with this 
task also in 2008 with full support given by the top management 
and the shareholders. 

Big and small projects with no problems

We implemented many interesting projects in different volumes 
in 2007. Thanks to the professional work of our personnel, the 
execution of all orders encountered no difficulties.  
The most important projects we implemented in 2007 were the 
comprehensive delivery of metallurgical stock for construction of 
a new gas-producing station of Lukoil in Russia, delivery of high-
pressure stock for construction of a new unit and reconstruction 

Metallurgical material
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of an existing unit for ammonia recovery for Duslo Šala, and 
delivery of stock to the power plant Balloki in Pakistan. As to the 
domestic market, delivery of tubes and prefabricated elements 
for construction of a new boiler for E-ON in Tábor, delivery of 
stock for pump station in Benešovice, delivery of stock for Česká 
Rafinérská a.s., and delivery of stock for construction of two plants 
for biodiesel in Ústí nad Labem and Leopoldov.

We treasure our customers’ trust

We are going to continue bettering and improving our activities in 
order to meet all requirements of our clients. We know how long 
does it take to win the customers' trust and how easily it can be 
lost. 
We will do our best to strengthen our position of a reliable supplier 
of comprehensive deliveries. We hope that, being supported by 
other sections of the company, we will succeed. 



Lukáš Rusin, 5. B

„S námi to zvládnete”



Martin Šimek, 6. A

„Perpetuum mobile”
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V roce 2007 se úsek posunul ve srovnání s předchozím rokem 
opět o velký krok dopředu. Nezaměřujeme se výhradně na prodej 
čerpací techniky, náhradních dílů a opravy čerpadel. Významnou 
součástí naší práce jsou rovněž optimalizace čerpacích systémů. 

Optimální řešení pro každého klienta 

Na začátku každé optimalizace se naši pracovníci seznámí se 
systémem - změří průtok daného čerpadla a zjistí potřebné tlaky. 
Na základě takto získaných skutečných parametrů jsou schopni 
navrhnout každému zákazníkovi to nejlepší řešení. Naprostou 
samozřejmostí je fakt, že se při hledání optimálního řešení 
snažíme o co možná největší úsporu elektrické energie, která šetří 
zákazníkovi nemalou finanční částku za provoz čerpadla. Námi 
navrženou optimalizaci může zákazník ihned zrealizovat nebo ji 
použít jako studii pro další analýzy.   

Rozšiřujeme sortiment a služby pro zákazníka 

Rozsah nabízeného sortimentu jsme rozšířili také o kompletní 
dodávky posilovacích tlakových stanic, které slouží k udržování 
konstantního tlaku při měnícím se průtoku v průmyslových 
systémech, při zásobování vodou, zesilování tlaku ve výškových 
budovách, zajištění požadované potřeby závlah apod. Posilovací 
tlakové stanice dodáváme včetně montáže, uvedení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provedení revizí rozvaděčů a tlakových zařízení 
celků pro zvyšování tlaku. Samozřejmostí je záruční a pozáruční 
servis na všechny námi dodávané produkty a služby. V případě 
oprav se servisní středisko snaží maximálně zkrátit dobu, po kterou 
je čerpadlo v servisu. Minimalizuje tak riziko omezení nebo 
odstavení výroby, které by vedlo k finanční ztrátě klienta.
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Kvalita a profesionalita jsou náš cíl

Zaměstnanci úseku čerpadel se neustále zdokonalují v oblasti 
čerpací techniky. Získávají informace o nových produktech různých 
výrobců, aby byli schopni profesionálně poradit a navrhnout řešení 
v různých odvětvích. Chceme i nadále udržovat profesionální 
úroveň našich zaměstnanců, kteří jsou klientům k dispozici kdykoliv, 
kdy potřebují naše kvalitní služby. 
Naší vizí je neustálé zdokonalování v oblasti čerpací techniky 
a dodávání kvalitních produktů pro dané aplikace, které budeme 
neustále rozšiřovat. 

Čerpadla
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In 2007, this section made a huge step forwards in comparison 
with the previous year. We do not concentrate on sale of pumping 
equipment, spare parts and repairs of pumps only. An important 
part of our activity is optimization of pumping systems.  

Optimum solution for every client    

At the beginning of each optimization process, our personnel 
acquaint themselves with the system – measure the capacity 
of the pump and establish necessary pressures. Based on the 
determined actual parameters, they are able to offer the best 
possible solution to the client. It is a matter of course that they 
strive for a maximum saving of electric energy when looking 
for the optimum solution. Thanks to this, the client can save 
a considerable amount of money for operation of the pump. The 
optimalization suggested by us may be immediately implemented 
or used as a study for later analyses by the client.   

We extend our assortment and services for clients  

The range of assortment being offered was completed with 
deliveries of complete booster pump stations the purpose of 
which is maintenance of a constant pressure under conditions of 
fluctuating flow in industrial plants and in water supply systems, 
increase of pressure in tower blocks, delivery of required quantities 
for irrigation purposes, etc. The booster pump stations are being 
delivered by us inclusive of installation, commissioning, training 
of operators, and revision inspections of distribution devices and 
pressure equipment of the pressure-increase units. Servicing 
both during and after the guarantee period, covering all products 
delivered and services rendered by us, is a matter of course. In 
case of repairs, our servicing personnel do their best to reduce 
the duration of the repair to a minimum. This minimizes the risk 

Pumps 
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of reduction or interruption of production which would lead to 
financial losses incurred by the client. 

Quality and professionalism are our objectives

The personnel of the Pump Section continue their education in the 
field of pumping equipment. They collect information about new 
products made by different manufacturers so as to be able to give 
a professional advice and to suggest the best solution for different 
industries. We are going to maintain the level of professionalism of 
our employees who are always available to our clients whenever 
they need our high-quality services.  
Our vision is continual improvement of our knowledge in the field 
of pumping equipment and delivery of high-quality products for 
any particular application.



David Tilleczek, 6. B

„Enterprise”



Jakub Magera, 6. A

„A je to!”
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Také v roce 2007 pracovala společnost ARMATURY Group a.s. 
na tom, aby obchodním partnerům garantovala požadovanou 
kvalitu stále širší škály služeb a výrobků.

Systémová certifikace

Společnost dosáhla dalšího významného kroku k dosažení 
integrovaného systému managementu - IMS. V první polovině 
roku pracoval tým pověřených pracovníků na implementaci 
environ-mentálního systému podle normy EN ISO 14001:2004. 
V září proběhl certifikační audit společností TÜV CERT Rheinland 
Group a společnost získala v oblasti ochrany životního prostředí 
certifikát EMS s platností do roku 2011. 
Ve stejném měsíci prošla firma kontrolním auditem společnosti 
TÜV CERT Rheinland Group, která potvrdila zavedený a dále se 
rozvíjející systém jakosti QMS podle standardů EN ISO 9001:2000 
v oboru vývoje, výroby, prodeje a servisu průmyslových armatur, 
dodávek čerpadel a příslušenství s platností do roku 2009.
Na podzim proběhl kontrolní a recertifikační audit Českého 
svářečského ústavu v Ostravě zaměřený na systém řízení jakosti 
ve svařování podle nové evropské normy EN ISO 3834-2:2006. 
Byla konstatována shoda s požadavky technických předpisů 
a společnost obhájila evropský certifikát v oblasti svařování dle 
normy EN ISO 3834 s platností do roku 2009.  

Výrobková certifikace

V průběhu roku byly prověřeny a přezkoušeny vzorky armatur 
k získání nových vývozních certifikátů na vysokotlaká šoupátka 
S43, S43R, ventily V40, V46, zpětné klapky C09.5 a třmenová 
šoupátka S61. Nová výrobková certifikace proběhla v srpnu 2007 
u Certifikačního centra Nasthol Moskva. Byla prověřena veškerá 
požadovaná dokumentace a následně odzkoušeny vytipované 
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vzorky v akreditované zkušebně. Výsledkem je vydání vývozních 
certifikátů GOST-R pro všechny výše uvedené typy armatur 
s platností do roku 2010.
Na konci srpna proběhla recertifikace a nová certifikace zástupci 
společnosti Promatomnadzor Bělorusko. Audit byl zaměřen 
na hodnocení zavedeného systému jakosti a hodnocení výrobkové 
certifikace. Výsledkem jsou nové vývozní výrobkové certifikáty 
na tyto typy armatur: klapky L32.5, L32.6, L32.7, kulové kohouty 
K91, K92, a šoupátka S33, S43 s platností do roku 2010. Pro 
Evropskou unii byla zpracována dokumentace a provedena 
sdružená certifikace u notifikované společnosti TÜV SÜD Czech 
Praha pro uzavírací klapky L32.7 a kulové kohouty K91. Tyto 
armatury byly posouzeny podle evropské direktivy PED 97/23/
EC a nařízení vlády č. 26/2003 Sb. o tlakových zařízeních. Získané 
certifikáty s platností na deset let nás opravňují k používání znaku 
evropské shody CE.
V průběhu celého roku byla naše společnost prověřována 
namátkovými kontrolami notifikované organizace (NB 1017) 
TÜV SÜD Czech Praha pobočka Ostrava. Kontrolovala se typová 
shoda podle výrobkových certifikátů a kvalita dosažené jakosti 
výroby u 21 výrobkových řad. U všech výrobkových certifikátů byla 
osvědčena správná funkce a trvající shoda s požadavky nařízení 
vlády č. 26/2003 Sb.

Jakost



34

The company ARMATURY Group a.s. was able to guarantee the 
required quality of the evergrowing range of products and services 
to its business partners also in the year 2007. 

System certification 

The company achieved an additional important success in its 
endeavour to build an integrated management system – IMS. 
An environmental management system according to EN ISO 
14001:2004 was implemented by a team of workers in the first 
half of 2007. In September, a certification audit by TÜV CERT 
Rheinland Group took place and the company gained an EMS 
certificate the validity of which expires in 2011.  
In the same month, the company was audited by TÜV CERT 
Rheinland Group. This audit confirmed the correctness of the 
introduced and continuously developing quality management 
system according to EN ISO 9001:2000 in the fields of 
development, production, sale and servicing of industrial valves 
and deliveries of pumps and accessories. The validity of the 
certificate expires in 2009.
In autumn, an inspection and recertification audit performed by the 
Czech Welding Institute in Ostrava took place which concentrated 
on quality management system in welding according to the new 
European Standard EN ISO 3834-2:2006. The audit confirmed 
the conformity with requirements of technical regulations and 
the continuation of validity of the European certificate for welding 
according to EN ISO 3834. The validity of the certificate expires 
in 2009.  

Product certifications

The year 2007 was characterized by verifications and tests of 
additional samples of valves for the purpose of obtaining new 

 Quality
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export certificates for high-pressure gate valves S43, S43R, globe 
valves V40, V46, swing check valves C09.5 and gate valves 
S61. The new product certification took place at the Certification 
Centre Nasthol Moscow in August 2007. All required documents 
were reviewed and selected samples of valves were tested in an 
accredited test institute. As a result, we received GOST-R export 
certificates for all the above mentioned valve types the validity of 
which expires in 2010.
A recertification and new certification by Promatomnadzor Belarus 
took place at the end of August. The audit focused on assessment 
of the existing quality management system and evaluation 
of product certification. As a result, we received new product 
certificates for the following valve types: butterfly valves L32.5, 
L32.6, L32.7, ball valves K91, K92 and gate valves S33, S43 the 
validity of which expires in 2010.
The notified body TÜV SÜD Czech Prague performed a joint 
certification of butterfly valves L32.7 and ball valves K91 for the 
European Union. Those valves were assessed on the basis of the 
Pressure Equipment Directive 97/23/EC of the European Union 
and the Decree of the Government of the Czech Republic No. 
26/2003 on pressure equipment. The certificates have a validity 
of ten years and give us the right to use the CE mark of European 
conformity. 
During the entire year, several random audits were performed 
by the notified body (NB 1017) TÜV SÜD Czech Prague, Branch 
Ostrava. The audits concentrated on type conformity with product 
certificates and quality of production of 21 product series. All audits 
confirmed the continued validity of the product certificates and the 
continued conformity with the requirements of the Decree of the 
Government of the Czech Republic No. 26/2003.



Žaneta Foltová, 6. B

„Tmavomodrý svět”



Vanda Dumbrovská,  5. B

„Inženýrská odysea”
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Rok 2007 byl ve znamení významného překročení plánovaných 
výsledků, což si vyžádalo navýšení kapacit, zejména obsluh 
strojních zařízení a montáží. Došlo k významnému nárůstu počtu 
zaměstnanců a tento trend bude pokračovat i v roce 2008. Na konci 
roku 2007 firma zaměstnávala 411 zaměstnanců v hlavním 
pracovním poměru, průměrný věk ve firmě činil 38,5 let. 

Podporujeme vzdělávání v oboru

Na pracovním trhu chybí odborníci, například obráběči kovů, 
horizontáři či obsluhy CNC strojů. Uvědomujeme si, že se musíme 
podílet na výchově budoucích odborníků. Střední odborné školy se 
potýkají s nízkým zájmem žáků a s konkurencí v oblasti středních 
škol, zejména gymnázií. Z tohoto důvodu byla zahájena spolupráce 
s Českou hospodářskou komorou, díky níž představuje společnost 
ARMATURY Group a.s. svůj výrobní program i budoucí potřeby 
na základních a středních školách v regionu. Nejužší kontakt 
udržujeme se Střední školou technickou v Opavě. Do budoucna 
chceme začít spolupracovat i s vysokými školami.  

Rozvoj a motivace jsou důležité

Naším zájmem je rozvoj a motivace zaměstnanců. Pracovníci 
mohou například navštěvovat kurzy výuky cizích jazyků, zejména 
angličtiny a ruštiny. Organizujeme rovněž vnitropodnikové školení 
pro obchodníky, na kterém pracovníci technického úseku prezentují 
novinky a změny v oblasti výrobků a produkce. Samozřejmostí je 
vzdělávání v oblasti platné legislativy.
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Zaměstnance práce ve firmě naplňuje

V červnu proběhl výzkum sociálního klimatu naší společnosti, 
kterého se zúčastnilo 237 zaměstnanců. Z výsledků je patrná 
poměrně velká spokojenost zaměstnanců s tím, že pracují právě 
v naší společnosti. Na dotaz, zda jsou hrdi na to, že pracují 
v ARMATURY Group a.s., totiž pozitivně odpovědělo 83 % 
respondentů. Tento výsledek pokládáme za velmi pozitivní, ale také 
zavazující. Téměř 95 % dotázaných uvedlo, že je jejich práce baví 
a naplňuje. Naprostá většina odpověděla, že má důvěru ve vedení 
společnosti. Na druhou stranu byly dány podněty k oblastem, 
na které je vhodné se zaměřit - například zacílení vzdělávání 
na firemní produkty a služby či posilování vazby mezi vedoucím 
a podřízenými s cílem zajistit vyšší motivaci a objektivnější 
odměňování. 

Stali jsme se členy Moravskoslezské unie

V roce 2007 jsme se stali členy Moravskoslezské unie, v níž si 
personální ředitelé významných zaměstnavatelů v regionu severní 
Moravy vyměňují nejen základní personální ukazatele, ale zejména 
zkušenosti z oblasti řízení lidských zdrojů a zavádění legislativních 
změn. Získávání zkušeností touto formou je velmi přínosné 
a spolupráci budeme i nadále rozvíjet.

Personalistika
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The year 2007 was characterized by significant excess of planned 
results, which resulted in an increase in capacities, most of all 
operators of machines and assemblers. The number of employees 
went up considerably and this trend is expected to continue in the 
year 2008 also. At the end of 2007, the company had 411 full-
time employees with an average age of 38.5 years.  

We support vocational education 

There is a lack of specialists as metalworkers, operators of 
horizontal boring and milling machines and CNC machines in 
the labour market. We realize that we must participate in training 
and education of future specialists. Secondary technical schools 
struggle with small interest of pupils and with competitors in the 
field of secondary schools, especially grammar schools. For this 
reason, we started our cooperation with the Czech Chamber of 
Commerce on the basis of which our company regularly presents 
its production programme and future needs to pupils and students 
of elementary and secondary schools in our region. The closest 
contacts were established with the Secondary Technical School at 
Opava. In the future, we would like to cooperate with universities 
as well.   

Development and motivation are important

We are interested in development and motivation of our 
employees. Our employees can attend foreign language courses, 
especially English and Russian courses. We are organizing also 
internal courses for salespeople where our technical personnel 
present news and changes in the fields of products and production. 
Education in the field of legislation is a matter of course. 

Human resources
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Employees filled with pleasure     

In June, a research of social climate in our company was carried 
out in which 237 employees responded. The results show that the 
majority of employees are satisfied with the work in our company. 
83% of respondents gave a positive answer to the question 
whether they were proud of being an employee of ARMATURY 
Group a.s. This result is, in our opinion, very positive but also very 
binding. Almost 95% of respondents said that they liked their 
work. The overwhelming majority of respondents have confidence 
in the top management of the company. On the other hand, we 
received some comments we have to focus on – for instance, 
concentration on company’s products and services in training and 
educational courses, strengthening of links between managers and 
subordinates with the objective of providing for better motivation 
and more objective remuneration. 

We became members of the Moravian-Silesian Union

In 2007, we became members of the Moravian-Silesian Union 
in which directors of personnel sections from leading companies 
in the region of Northern Moravia exchange not only the basic 
personnel data but also experience in the field of human resource 
management and introduction of changes in legislation. It is very 
useful to share experience in this way and we want to continue 
this way of cooperation. 



Lenka Balarinová, 5. B

„Co tam ti pracovníci vlastně dělají”



David Bilík, 6. A

„Kulový blesk”
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Finanční část  /  Financial part



Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2007 (v celých tisících Kč)

Označení AKTIVA Číslo řádku Běžné účetní období Minulé úč. období

a b c Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 1 1 456 932 -216 904 1 240 028 1 049 569

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

B. Dlouhodobý majetek 3 439 082 -186 058 253 024 253 155

B.   I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 31 924 -27 364 4 560 7 686

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

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

           3. Software 7 31 924 -27 364 4 560 7 686

           4. Ocenitelná práva 8 0 0 0 0

           5. Goodwill 9 0 0 0 0

           6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 0 0 0

           7. Nedokončený dlouhodobý  nehmotný majetek 11 0 0 0 0

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

B.   II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 405 381 -158 694 246 687 223 316

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

           2. Stavby 15 214 554 -47 857 166 697 152 045

           3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 182 144 -110 837 71 307 64 835

           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 2 222 0 2 222 290

           8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 835 0 835 520

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

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 23 1 777 0 1 777 22 153

B. III.    1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 1 777 0 1 777 22 153

           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 finanční majetek 28 0 0 0 0

           6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 0 0 0 0

           7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 30 0 0 0 0
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Balance sheet – assets as at 31st December 2007 (in CZK thousands)

Designation ASSETS Line number Current accounting period Previous acc. period

a b c Gross Adjustment Net Net

TOTAL  ASSETS 1 1 456 932 -216 904 1 240 028 1 049 569

A. Receivables for capital subscription 2 0 0 0 0

B. Fixed assets 3 439 082 -186 058 253 024 253 155

B.   I. Intangible fixed assets 4 31 924 -27 364 4 560 7 686

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

           2. Research and development 6 0 0 0 0

           3. Software 7 31 924 -27 364 4 560 7 686

           4. Valuable rights 8 0 0 0 0

           5. Goodwill 9 0 0 0 0

           6. Other intangible fixed assets 10 0 0 0 0

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

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

B.   II. Tangible fixed assets 13 405 381 -158 694 246 687 223 316

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

           2. Buildings 15 214 554 -47 857 166 697 152 045

           3. Individual movables and sets of movables 16 182 144 -110 837 71 307 64 835

           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 fixed assets 19 0 0 0 0

           7. Tangible fixed assets in progress 20 2 222 0 2 222 290

           8. Advance payments for tangible fixed assets 21 835 0 835 520

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

B. III. Financial investments 23 1 777 0 1 777 22 153

B. III.    1. Shares and ownership interests in controlled enterprises 24 1 777 0 1 777 22 153

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

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

           4. Intergroup loans 27 0 0 0 0

           5. Other financial investments 28 0 0 0 0

           6. Financial investments acquired 29 0 0 0 0

           7. Advance payments for financial investments 30 0 0 0 0
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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 1 013 849 -30 846 983 003 793 558

C.   I. Zásoby 32 619 455 -24 850 594 605 504 367

C.   I.    1. Materiál 33 223 521 -17 776 205 745 259 917

           2. Nedokončená výroba a polotovary 34 118 871 0 118 871 51 761

           3. Výrobky 35 78 132 -4 446 73 686 46 019

           4. Zvířata 36 0 0 0 0

           5. Zboží 37 174 699 -2 628 172 071 108 713

           6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 24 232 0 24 232 37 957

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

C.  II.    1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 0 0 0 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 32 560 0 32 560 32 560

           8. Odložená daňová pohledávka 47 0 0 0 0

C. III. Krátkodobé pohledávky 48 356 809 -2 996 353 813 249 697

C. III.    1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 331 737 -2 996 328 741 245 045

           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 9 194 0 9 194 0

           7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 1 290 0 1 290 1 052

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

           9. Jiné pohledávky 57 2 500 0 2 500 3 600

C.  IV. Krátkodobý finanční majetek 58 5 025 -3 000 2 025 6 934

C.  IV.   1. Peníze 59 749 0 749 925

           2. Účty v bankách 60 1 276 0 1 276 3 009

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

           4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 0 0 0 0

D.   I. Časové rozlišení 63 4 001 0 4 001 2 856

D.   I.   1. Náklady příštích období 64 3 909 0 3 909 2 756

           2. Komplexní náklady příštích období 65 0 0 0 0

           3. Příjmy příštích období 66 92 0 92 100

44

V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  /  A N N U A L  R E P O R T  /  2 0 0 7



Designation ASSETS Line number Current accounting period Previous acc. period

a b c Gross Adjustment Net Net

C. Current assets 31 1 013 849 -30 846 983 003 793 558

C.   I. Inventory 32 619 455 -24 850 594 605 504 367

C.   I.    1. Materials 33 223 521 -17 776 205 745 259 917

           2. Work-in-progress and semi-finished products 34 118 871 0 118 871 51 761

           3. Products 35 78 132 -4 446 73 686 46 019

           4. Animals 36 0 0 0 0

           5. Merchandise 37 174 699 -2 628 172 071 108 713

           6. Advance payments for inventory 38 24 232 0 24 232 37 957

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

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

           2. Assets - controlling and directing party 41 0 0 0 0

           3. Assets - substantial influence 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 32 560 0 32 560 32 560

           8. Deferred tax receivables 47 0 0 0 0

C. III. Short-term receivables 48 356 809 -2 996 353 813 249 697

C. III.    1. Assets from trading relations 49 331 737 -2 996 328 741 245 045

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

           3. Assets - substantial influence 51 0 0 0 0

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

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

           6. State – tax receivables 54 9 194 0 9 194 0

           7. Granted short-time deposits 55 1 290 0 1 290 1 052

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

           9. Other receivables 57 2 500 0 2 500 3 600

C.  IV. Short-term financial assets 58 5 025 -3 000 2 025 6 934

C.  IV.   1. Cash 59 749 0 749 925

           2. Bank accounts 60 1 276 0 1 276 3 009

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

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

D.   I. Accruals 63 4 001 0 4 001 2 856

D.   I.   1. Deferred expenses 64 3 909 0 3 909 2 756

           2. Complex deferred expenses 65 0 0 0 0

           3. Accrued revenues 66 92 0 92 100
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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 1 240 028 1 049 569

A. Vlastní kapitál 68 807 569 784 133

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 -1 567 -33 657

A.  II.    1. Emisní ážio 74 0 0

           2. Ostatní kapitálové fondy 75 0 0

           3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 -1 567 -33 657

           4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 0 0

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 78 243 067 310 193

A. III.    1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 79 243 067 310 193

           2. Statutární a ostatní fondy 80 0 0

A  IV. Výsledek hospodaření minulých let 81 41 305 1 274

A  IV.    1. Nerozdělený zisk minulých let 82 41 305 36 182

           2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 83 0 -34 908

A.   V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 84 23 564 5 123

B. Cizí zdroje 85 432 374 265 436

B.   I. Rezervy 86 31 385 0

B.   I.    1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 87 31 385 0

           2. Rezerva na důchody a podobné závazky 88 0 0

           3. Rezerva na daň z přijmů 89 0 0

           4. Ostatní rezervy 90 0 0

B.  II. Dlouhodobé závazky 91 47 711 62 952

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 pasívní 99 0 0

           9. Jiné závazky 100 31 650 43 050

         10. Odložený daňový závazek 101 16 061 19 902
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Designation ASSETS Line number Current accounting period Previous accounting period

a b c 5 6

TOTAL LIABILITIES 67 1 240 028 1 049 569

A. Equity 68 807 569 784 133

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 -1 567 -33 657

A.  II.    1. Share premium 74 0 0

           2. Other capital funds 75 0 0

           3. Difference in valuation from overpriced property and liabilities 76 -1 567 -33 657

           4. Difference in valuation from overpriced changeovers 77 0 0

A. III. Reserve funds, indivisible fund and other funds from profit 78 243 067 310 193

A. III.    1. Statutory reserve fund/indivisible fund 79 243 067 310 193

           2. Corporate and other funds 80 0 0

A  IV. Profit/loss of previous years 81 41 305 1 274

A  IV.    1. Retained earnings of previous years 82 41 305 36 182

           2. Accumulated losses of previous years 83 0 -34 908

A.   V. Profit/loss of current accounting period 84 23 564 5 123

B. Not-own capital 85 432 374 265 436

B.   I. Reserves 86 31 385 0

B.   I.    1. Reserves under special legislation 87 31 385 0

           2. Reserve for pensions and similar liabilities 88 0 0

           3. Income tax reserve 89 0 0

           4. Other reserves 90 0 0

B.  II. Long-term liabilities 91 47 711 62 952

B.  II.    1. Accounts payable 92 0 0

           2. Liabilities - controlling and directing party 93 0 0

           3. Liabilities - substantial influence 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 31 650 43 050

         10. Due deferred tax 101 16 061 19 902
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Označení PASIVA Číslo řádku Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období

a b c 5 6

B. III. Krátkodobé závazky 102 287 786 196 792

B. III.    1. Závazky z obchodních vztahů 103 223 694 152 488

           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 28 134 17 228

           6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 4 933 3 122

           7. Stát - daňové závazky a dotace 109 11 788 3 527

           8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 11 664 16 006

           9. Vydané dluhopisy 111 0 0

         10. Dohadné účty pasivní 112 1 157 667

         11. Jiné závazky 113 6 416 3 754

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 65 492 5 692

B.  IV.   1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 0 0

           2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 65 252 442

           3. Krátkodobé finanční výpomoci 117 240 5 250

C.   I. Časové rozlišení 118 85 0

C.   I.    1. Výdaje příštích období 119 85 0

           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

B. III. Short-term liabilities 102 287 786 196 792

B. III.    1. Accounts payable 103 223 694 152 488

           2. Liabilities - controlling and directing party 104 0 0

           3. Liabilities - substantial influence 105 0 0

           4. Liabilities to associates, cooperative members and partners 106 0 0

           5. Payables to employees 107 28 134 17 228

           6. Payables to social security and health insurance 108 4 933 3 122

           7. State – due taxes and subsidies 109 11 788 3 527

           8. Short-term advance payments received 110 11 664 16 006

           9. Bonds payable 111 0 0

         10. Estimated accrued payables 112 1 157 667

         11. Other payables 113 6 416 3 754

B.  IV. Bank loans and assistances 114 65 492 5 692

B.  IV.   1. Long-term bank loans 115 0 0

           2. Short-term bank credits 116 65 252 442

           3. Short-term financial assistances 117 240 5 250

C.   I. Accruals 118 85 0

C.   I.    1. Accrued expenses 119 85 0

           2. Deferred revenues 120 0 0
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Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2007 (v celých tisících Kč)

Označení TEXT Číslo řádku Skutečnost v běžném účetním období

a b c Sledovaném Minulém

  I. Tržby za prodej zboží 1 888 469 484 229

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 627 245 378 273

+ Obchodní marže 3 261 224 105 956

 II. Výkony 4 888 377 504 111

  II.  1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 491 561 334 096

    2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 102 126 6 690

    3. Aktivace 7 294 690 163 325

B. Výkonová spotřeba 8 880 477 484 915

B.    1. Spotřeba materiálu a energie 9 727 835 363 171

B.    2. Služby 10 152 642 121 744

+ Přidaná hodnota 11 269 124 125 152

C. Osobní náklady 12 174 140 102 920

C.    1. Mzdové náklady 13 125 478 73 843

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

C.    3. Náklady na sociální zabezpečení 15 43 797 25 776

C.    4. Sociální náklady 16 4 865 3 301

D. Daně a poplatky 17 413 449

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 30 548 27 948

  III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 132 425 82 764

  III.  1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 1 104 2 392

    2. Tržby z prodeje materiálu 21 131 321 80 372

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 107 638 63 673

F.    1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 318 1 031

      2. Prodaný materiál 24 107 320 62 642

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 46 246 111

  IV. Ostatní provozní výnosy 26 42 238 29 683

H. Ostatní provozní náklady 27 46 869 34 490

   V. Převod provozních výnosů 28 0 0

I. Převod provozních nákladů 29 0 0

* Provozní  výsledek hospodaření 30 37 933 8 008
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Profit and loss account as at 31st December 2007 (in CZK thousands)

Designation TEXT Line number Accounting period

a b c Current Previous

  I. Turnover 1 888 469 484 229

A. Cost of sales 2 627 245 378 273

+ Gross profit/loss (sale margin) 3 261 224 105 956

 II. Production 4 888 377 504 111

  II.  1. Revenues from own products and services 5 491 561 334 096

    2. Variation in inventory by self activity 6 102 126 6 690

    3. Capitalisation 7 294 690 163 325

B. Production consumption 8 880 477 484 915

B.    1. Consumption of materials and energy 9 727 835 363 171

B.    2. Services 10 152 642 121 744

+ Value added 11 269 124 125 152

C. Personal expenses 12 174 140 102 920

C.    1. Wages and salaries 13 125 478 73 843

C.    2. Remuneration of board members 14 0 0

C.    3. Social security expenses 15 43 797 25 776

C.    4. Other social expenses 16 4 865 3 301

D. Taxes and fees 17 413 449

E. Depreciation of long-term tangible and intangible property 18 30 548 27 948

  III. Revenues from sales of fixed assets and materials 19 132 425 82 764

  III.  1. Revenues from sales of fixed assets 20 1 104 2 392

    2. Revenues from sales of materials 21 131 321 80 372

F. Net book value of fixed assets and materials sold 22 107 638 63 673

F.    1. Net book value of fixed assets sold 23 318 1 031

      2. Materials sold 24 107 320 62 642

G. Variation in reserves and rectifying items in operation field and complex expenses for subsequent periods 25 46 246 111

  IV. Other operating revenues 26 42 238 29 683

H. Other operating expenses 27 46 869 34 490

   V. Transfer of operating revenues 28 0 0

I. Transfer of operating expenses 29 0 0

* Operating profit/loss 30 37 933 8 008
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Označení TEXT Číslo řádku Skutečnost v běžném účetním období

a b c Sledovaném Minulém

  VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 32 560

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 32 560

  VII. Výnosy z dlouhodobého finančního 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 finančního majetku 36 0 0

  VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0

  IX. Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů 39 0 0

L. Náklady z přecenění majetkových cenných papírů 40 0 0

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 3 000 -821

  X. Výnosové úroky 42 155 255

P. Nákladové úroky 43 3 616 772

  XI. Ostatní finanční výnosy 44 69 469 23 115

O. Ostatní finanční náklady 45 70 948 23 517

  XII. Převod finančních  výnosů 46 0 0

P. Převod finančních nákladů 47 0 0

* Finanční výsledek hospodaření 48 -7 940 -98

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 6 429 2 051

Q.    1.   - splatná 50 10 270 0

    2.   - odložená 51 -3 841 2 051

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 23 564 5 859

  XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0

R. Mimořádné náklady 54 0 736

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 -736

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0

*** Výsledek hospodáření za účetní období (+/-) 60 23 564 5 123

**** Výsledek hospodáření před zdaněním 61 29 993 7 174
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Designation TEXT Line number Accounting period

a b c Current Previous

  VI. Revenues from sales of securities and ownership interests 31 0 32 560

J. Securities and ownership interests sold 32 0 32 560

  VII. Revenues from financial investments 33 0 0

  VII.  1. Revenues from shares in controlled and directed parties and in accounting units under substantial effect 34 0 0

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

    3. Revenues from other financial investments 36 0 0

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

K. Financial assets expenses 38 0 0

  IX. Revenues from overpriced securities 39 0 0

L. Expenses from overpriced securities 40 0 0

M. Variation in reserves and rectifying items in finance field 41 3 000 -821

  X. Interest revenues 42 155 255

P. Interest expenses 43 3 616 772

  XI. Other financial revenues 44 69 469 23 115

O. Other financial expenses 45 70 948 23 517

  XII. Transfer of financial revenues 46 0 0

P. Transfer of financial expenses 47 0 0

* Profit/loss from financial operations 48 -7 940 -98

Q. Income tax on ordinary activity 49 6 429 2 051

Q.    1. - due 50 10 270 0

    2. - deferred 51 -3 841 2 051

** Profit/loss from ordinary activity 52 23 564 5 859

  XIII. Extraordinary revenues 53 0 0

R. Extraordinary expenses 54 0 736

S. Income tax on extraordinary activity 55 0 0

S.    1. - due 56 0 0

    2. - deferred 57 0 0

* Extraordinary profit/loss 58 0 -736

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

*** Profit/loss for the accounting period 60 23 564 5 123

**** Pretax trading income 61 29 993 7 174
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Příloha k roční účetní závěrce za rok 2007 (v tis. Kč)

Článek č. I
Základní údaje o účetní jednotce
1. IČ: 25572881
Název společnosti: ARMATURY Group a.s., Bolatická 39, 747 21 Kravaře
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelská činnost, poradenství 
a konzultace v oblasti strojírenské technologie, obstaravatelská činnost, truhlářství, zámečnictví, kovoobráběčství, 
nástrojářství, konstrukční práce ve strojírenství včetně stanovení technologických postupů, výroba, instalace 
a opravy elektrických strojů a přístrojů, projektování a konstrukce strojů a zařízení – armatur, ubytovací služby, 
půjčování osobních motorových vozidel, montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení, montáž, opravy, údržba 
a revize vyhrazených elektrických zařízení, vedení účetnictví, výroba armatur a čerpadel, pronájem nebytových 
prostor včetně poskytování jiných služeb než základních, inženýrská činnost v investiční výstavbě, poskytování 
software a poradenství v oblasti hardware a software.
Datum vzniku: 23. 8. 1999 
Akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou sepsanou dne 27. 7. 1999.
Zakladatelé: Eko.Prima, spol. s r.o. se sídlem v Brně, Libušino údolí 118, IČO 25507231, podíl na základním 
kapitálu 33,3 %. MSA SERVIS, s.r.o. se sídlem v Dolním Benešově, Hlučínská 41, IČO 62301900, podíl 
na základním kapitálu 33,3  %. Armatury Servis Kravaře a.s. se sídlem v Krnově, Revoluční 84a, IČO 25817060, 
podíl na základním kapitálu 33,3  %.

Společnost vznikla se základním kapitálem ve výši 1 200 000,- 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 Šváček Petr
člen Dombková Monika
člen Kostřicová Lýdie

V roce 2007 došlo ke změně organizační struktury -  viz příloha č. 1.

2. Akciová společnost má podíly na základním kapitálu u těchto společností:

a) ARMATÚRY GROUP, s.r.o. se sídlem v Žilině, Jánošíkova 264  – podíl 100 %
b) ARMATURY Group Poland Sp. z o.o. se sídlem Raciborz, Reymonta 14 – podíl 100 %
c) ASK Košice, spol. s r.o. v likvidácii se sídlem v Košicích, Jazmínova 1  – podíl 100 % 
d) KOFING – MaR s.r.o. se sídlem v Ostravě – Porubě  – podíl 100 %

3. V průběhu roku 2007 došlo dle ustanovení § 220p zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, ke zrušení společnosti Ú.P.A. ÚSTŘEDNÍ PRODEJ ARMATUR a.s., Železniční 548/4B, 
772 11 Olomouc,  IČ 262 40 955, a k převodu jejího jmění na jediného akcionáře - společnost ARMATURY Group 
a.s. Rozhodným dnem byl stanoven den 1. 1. 2007. Na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě zapsáno 
do obchodního rejstříku dne 10. listopadu 2007.

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

Ukazatel Zaměstnanců celkem Z toho řídící

1.Průměrný počet zaměstnanců 361 18

2. Mzdové náklady (521, 522) 125 478 8 419

3. Odměny členům orgánů (523) 0 0

4. Nákl. na soc. zabezpečení (524, 525, 526) 43 797 3 065

5. Sociální náklady 4 865 442

6. Ostatní nákl. celkem (součet 2 až 5) 174 140 11 926

5. Výše půjček, úvěrů, záruk a ostatních plnění společníkům, akcionářům, členům statutárních, dozorčích 
a řídících orgánů:

Hodnota půjček k 31.12.2006 3 100

Nově poskytnuté půjčky v roce 2007 2 500

Splaceno v roce 2007 3 100

Výše půjček k 31.12.2007 2 500

Článek č. II.
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
Účetní jednotka se řídí zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví, vyhláškou MF č. 500/2002 Sb. a Českými účetními 
standardy 001 – 023. 
1. Způsoby ocenění
1.1. Ocenění zásob se řídí vnitropodnikovou směrnicí „Zásoby a jejich evidence, oceňování zásob“. Zásoby 
materiálu na účtech 112AE jsou oceňovány pořizovací cenou, která se v analytické evidenci dělí na cenu pořízení, 
odchylku od skutečné ceny a náklady související s pořízením. Do nákladů souvisejících s pořízením jednotka 
zahrnuje především clo, dopravné, provize, pojistné.  Materiál na skladě je evidován v průměrných cenách pořízení. 
Náklady související s pořízením a odchylky od ceny  jsou rozpouštěny do spotřeby v závislosti na obratu zásob. 
Stejně jsou oceňovány i zásoby zboží.
1.2. Oceňování zásob vlastní výroby je prováděno ve skutečných přímých nákladech včetně výrobní režie, která 
se počítá procentem z jednicových mezd (opakovaná hromadná výroba). Příjem z výroby na sklad u polotovarů, 
výrobků a upraveného zboží je oceňován v pevných cenách. Rozdíl mezi těmito cenami je evidován na samostatných 
analytických účtech a rovněž  rozpouštěn do spotřeby v závislosti na obratu zásob.  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 financuje investiční výstavbu z investičního úvěru, kapitalizuje úroky.
1.4. Obchodní podíly společnost ocenila ekvivalencí, v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 zákona o účetnictví. 
2. Společnost nevlastní žádná zvířata a nemá ani příchovky.
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Supplement to Final Accounts as of 31st December 2007 (in thousands CZK)

Article I
General data included in the Supplement
1. Registration number: 25572881
Company name: ARMATURY Group a.s., 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 field of 
engineering technology, provision of services, joinery, locksmithery, metal-working industry, tool-making, design 
works in mechanical engineering including formulation of technological methods, production, installation and 
repairs of electrical machines and equipment, designing and construction of machines and devices – valves, 
accommodation services, passenger vehicles lending office, 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 field of software and hardware.
Founded: 23 August 1999 
The joint stock company was founded by Memorandum of Foundation dated 27 July 1999.
Founders: Founders: Eko.Prima, spol. s r.o. with registered office at Brno, Libušino údolí 118, registration number 
25507231, equity share of 33,3 %. MSA SERVIS, s.r.o. with registered office at Dolní Benešov, Hlučínská 41, 
registration number 62301900, equity share of 33,3 %. Armatury Servis Kravaře a.s. with registered office 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 certificates. On 20 December 1999, an extraordinary general meeting decided 
to increase authorised capital by 500,000,000 CZK by subscription of 500 bearer shares with nominal 
value of 1,000,000 CZK each. All shares are equity stock certificates. The capital increase was realised on 
7 January 2000 by non-monetary investments.

Statutory body - Board of directors  
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 Patr  
Member Dombková Monika 
Member Kostřicová Lýdie

The organizational structure was changed in 2007 – see Annex No. 1.

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

a) ARMATÚRY GROUP, s.r.o. with registered office at Žilina, Jánošíkova 264  – 100 % share
b) ARMATURY Group Poland Sp. z o.o. with registered office at Raciborz, Reymonta 14  – 100 % share
c) ASK Košice, spol. s r.o. in liquidation with registered office at Košice, Jazmínova 1  – 100 % share
d) KOFING – MaR s.r.o. with registered office at Ostrava-Poruba  – 100 % share

3. In compliance with section 220p of Act No. 513/1991 Coll., Commercial Code, as subsequently amended, 
the company Ú.P.A. ÚSTŘEDNÍ PRODEJ ARMATUR a.s., Železniční 548/4B, 772 11 Olomouc, registration number 
262 40 955 was dissolved and its assets transferred to the sole shareholder, which is the company ARMATURY 
Group a.s., in the course of 2007. The conclusive day was determined to be 1 January 2007. Entered in the 
Commercial Register on the basis of a decision of the Regional Court at Ostrava on 10 November 2007. 

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

Index   Employees total   Of which managers 

1. Average number of employees 361 18

2. Wages and salaries (521, 522) 125,478 8,419

3. Remuneration of board members (523) 0 0

4. Social security expenses (524, 525, 526) 43,797 3,065

5. Social expenses 4,865 442

6. Other expenses, total (sum of 2 through 5) 174,140 11,926

5. Loans of members of statutory bodies

Value of loans as of 31. 12. 2006 3,100

New loans rendered in 2007 2,500

Paid up in 2007 3,100

Value of loans as of 31. 12. 2007 2,500

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 filed in average purchase 
prices. Acquisition-related costs and variances from actual price are dissolved in consumption in dependence on 
stock turnover. Inventory of goods is evaluated in the same way. 
1.2. Assessing of stock of own products is made in real direct costs including manufacturing overhead which is 
calculated by percentage of direct wages (repeated mass production). Receipts from production for stock in case 
of semifinished products, products and modified goods are assessed in fixed prices. The difference between 
those prices is registered in separate analytical accounts and also dissolved in consumption in dependence on 
stock turnover. 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.
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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 samostatných 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 31.12.2006

Tvorba opravné 
položky

Čerpání opravné 
položky

Zůstatek 
k 31.12.2007

K zásobám celkem: 7 132  24 850 7 132 24 850

- materiál 7 132 17 776 7 132 17 776

- výrobky 0 4 446 0 4 446

- zboží 0 2 628 0 2 628

K pohledávkám celkem: 5 852 70 2 926 2 996

- v konkurzním řízení 2 351 230 0 2 581

- nabyté fúzí 649 -222 155 272

- dle § 8c 0 12 0 12

- k nepromlčeným   
  pohledávkám

445 10 445 10

- účetní opravné položky 2 407 40 2 326 121

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. 2007 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 daních z příjmů, nebo dle předpokládané životnosti majetku, kterou stanoví příslušný 
technik, což dle názoru společnosti věrně zobrazuje opotřebení majetku. Daňové odpisy byly stanoveny v souladu 
se zákonem o daních z příjmů. U vloženého majetku bylo daňově pokračováno v odpisech původního vlastníka. 
Časový odpis je používán dle vnitropodnikového předpisu u forem, šablon, software  a přípravků. Vložený drobný 
dlouhodobý majetek je odepisován 50 % při vkladu a 50 % při vyřazení. Nově pořízený drobný dlouhodobý 
majetek je 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 1.1.2007 Pořízení 2007 Vyřazení 2007 K 31.12.2007 Oprávky

Software 30 008 709 0 30 717 26 456

Drobný NDM 1 064 174 31 1 207 907

Celkem 31 072 883 31 31 924 27 364

Hmotný dlouhodobý majetek

K 1.1.2007 Pořízení 2007 Vyřazení 2007 K 31.12.2007 Oprávky

Pozemky 5 626 0 0 5 626 0

Budovy a stavby 193 393 21 386 225 214 554 47 857

Stroje a zařízení 111 298 17 828 1 602 127 524 77 149

Dopravní 
prostředky

27 777 7 612 3 816 31 574 17 066

Drobný majetek 21 630 3 758 2 342 23 046 16 622

Nedokončené 
investice

289 49 538 47 606 2 222 0

Zálohy na poř.
majetku

520 1 975 1 660 835 0

Fúze 2 978 -2 978 0 0 0

Celkem 363 510 99 119 57 252 405 381 158 694

a) finanční pronájem - celkový objem splátek 2 653
 - zaplacené splátky 1 987
 - zbývá k úhradě v roce 2008 666
b)  k 31. 12. 2007 společnost eviduje majetek neuvedený v rozvaze a sledován pouze v operativní evidenci ve výši 

1 250 tis. Kč
c) dlouhodobý majetek  zatížený zástavním právem – společnost nemá
d)   společnost má majetek, jehož tržní ocenění by bylo výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví, jedná se 

o majetek po skončení finančního pronájmu. 
e) přehled majetkových účastí

Účet 061 MD Zůstatek po ocenění ekvivalencí

ARMATÚRY GROUP, s.r.o. 248 0

ARMATURY Group Poland Sp. z o.o. 376 0

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

KOFING – MaR s.r.o. 1 650 1 777
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3. Replacement costs were not used in the fiscal period. 
4. Inventory accounting is made by “A” method while other acquisition-related costs – transportation, duties, 
insurance premium, commissions – are filed in particular analytical accounts of 112, 132 and 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 fixed price method. At the same time, accounting of semifinished 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 
31.12.2006

Creation of 
adjustment 

Drawing on 
adjustment   

Balance as of 
31.12.2007

To inventory, total: 7 132  24 850 7 132 24 850

- material 7 132 17 776 7 132 17 776

- products 0 4 446 0 4 446

- merchandise 0 2 628 0 2 628

To receivables, total: 5 852 70 2 926 2 996

- in bankruptcy proceedings 2 351 230 0 2 581

- acquired by merger      649 -222 155 272

- according to § 8c 0 12 0 12

- to imprescriptive
  receivables 

445 10 445 10

- accounting adjustments 2 407 40 2 326 121

Adjustments to receivables were created to receivables from debtors in bankruptcy and settlement proceedings, 
to court-recovered receivables, and to imprescriptive receivables in a nominal value not exceeding 30,000 CZK in 
an amount as determined by Act No. 593/1992 Coll. on reserves for determination of tax bases as subsequently 
amended. In addition to adjustments required by this act, the company creates accounting adjustments amounting 
to 100 % provided that more than a year has elapsed since the agreed due date. Resources for compilation of 
the above adjustments were taken from check of receivables as of 31 December 2007 taking account of the 
cautiousness principles.
8. Depreciation plans for long-term assets are made in accordance with an in-house directive. In the fiscal period 
in view, all long-term assets were uniformly depreciated subject to particular groups specified by the Income Tax 
Act, which in the opinion of the company exactly pictures the wear of assets. Tax depreciations were set subject to 
the Income Tax Act. As to paid-in assets, the tax depreciations continued in accordance with the practice of original 
owner. Time amortisation is used according to an in-house directive for moulds, templates, software, jigs and 
fixtures. Low-value paid-in assets are depreciated by 50  % off the value at the time when  paid-in and by 50  % 
when removed. Newly purchased long-term assets are depreciated in monthly time-amortisation deprecations for 
two years if they are not a new manufacturing equipment which would significantly affect time or factual continuity 
of costs and yields. 
9. A fixed monthly rate of exchange given by the Czech National Bank the first day of each month was used for 
conversion of foreign currencies to CZK.

Article III
Additional information to balance sheet and profit and loss account
1. Important changes of possession:
 Long-term intangible assets

As of 1.1.2007 Purchase 2007 Liquidation 
2007

As of 
31.12.2007

Accumulated 
depreciations

Software 30 008 709 0 30 717 26456

Low-value long-term 
intangible assets

1 064 174 31 1 207 907

Total 31072 883 31 31 924 27 364

Long-term tangible assets

As of 1.1.2007 Purchase 2007 Liquidation 
2007

As of 
31.12.2007

Accumulated 
depreciations

Land 5 626 0 0 5 626 0

Buildings 193 393 21 386 225 214 554 47 857

Machines and 
devices

111 298 17 828 1 602 127 524 77 149

Transportation 
means

27 777 7 612 3 816 31 574 17 066

Low-value assets 21 630 3 758 2 342 23 046 16 622

Unfinished 
investment

289 49 538 47 606 2 222 0

Advances for 
purchase of assets 

520 1 975 1 660 835 0

Merger 2 978 -2 978 0 0 0

Total 363 510 99 119 57 252 405 381 158 694

a) financial lease  - total amount of instalments 2 653
  - paid instalments 1 987
  - to be paid in 2008 666
b)  as of 31 December 2006, the company registers assets not specified in balance sheet, monitored only in 

operative files, amounting to 1,250 th. CZK
c) company has no long-term assets encumbered by a lien 
d)  company owns assets the market evaluation of which would be significantly higher than their evaluation in 

accounting, it is a property after termination of leasing. 
e) Summary of investments

Debit account 061 Balance after assessment by equivalence

ARMATÚRY GROUP, s.r.o. 248 0

ARMATURY Group Poland Sp. z o.o. 376 0

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

KOFING – MaR s.r.o. 1 650 1 777
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2. Pohledávky

Krátkodobé pohledávky z obchodního styku
- rozvaha ř. 049

331 737 Opravné položky

- ve lhůtě splatnosti 231 125 0

- po lhůtě splatnosti 100 612 0

- do 180 dnů po splatnosti  96 211 0

- nad 180 dnů po splatnosti 0 0

- nad 360 dnů po splatnosti 4 401 2 996

Pohledávky k podnikům ve skupině 50 109 0

Souhrnná výše pohledávek v cizí měně v Kč:    129 243

Rozpis dle měn (měna) EUR USD SKK PLN

Souhrn v cizí měně 2 892 119 58 126 551

3. Přehled o změnách vlastního kapitálu

Stavy k
31.12.06     

AG
        

Stavy k
31.12.06

Ú.P.A.

Agregace
          

Úpravy Stavy k
k 1.1.07

AG

Stavy k
31.12.07

Rozdíl 
běžné 

– minulé
období

Vlastní kapitál 784 133 21 123 805 256 -21 124 784 132 807 569 23 436

Z toho:

Základní kapitál (411) 501 200 14 800 516 000 -14 800 501 200 501 200 0

Vlastní akcie /-/ (252)

Emisní ážio (412) -

Ostatní kapitál. fondy (413)

Oceňovací rozdíly 
(+,-414 a 415)

-33 657 -33 657 32 217 - 1 440 -1 567  32 090

Zákonný rezervní fond (421) 310 193 2 960 313 153 -35 178 277 975 243 067  -67 126

Nedělitelný fond (422)

Statutární a ostatní fondy 
(423,427,441)

Nerozdělený zisk 
minulých let (428)

36 182 3 386 39 568  -3 386 36 182 41 305 5 123

Neuhrazená ztráta 
z min. let (-429)

-34 908 -34 908 0 -34 908 0 34 908

Hospodář. výsledek 
za účetní období

5 123 -23 5 100 23 5 123 23 564 18 441

Hodnota vlastního kapitálu ze společnosti Ú.P.A. k 31. 12. 2006, opravená o hodnotu finančních investic Ú.P.A., 
byla k 1. 1. 2007 převedena do rezervního fondu AG.

V běžném roce jednotka na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 29. 6. 2007 převedla zisk za rok 2006 
ve výši  5 123 tis. Kč na účet nerozdělený zisk minulých let. Současně byla schválena úhrada ztráty minulých let 
ze zákonného rezervního fondu ve výši 34 908 tis. Kč.

4. Závazky
Krátkodobé závazky

Krátkodobé závazky z obchodního styku – rozvaha ř. 103 223 694

- ve lhůtě splatnosti 150 045

- po lhůtě splatnosti 73 649

                      - z toho   0-30 dnů po splatnosti   46 329

                      - z toho 31-60 dnů po splatnosti 14 561

                      - z toho  nad 60 dnů 12 759

Závazky k zaměstnancům 28 134

Závazky k podnikům ve skupině 3 292

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění 4 933

Závazky vůči FÚ 11 788

Souhrnná výše závazků z obchodního styku v cizí měně:     103 320

Rozpis dle měn (měna) SKK GBP EUR USD

Souhrn v cizí měně 320 28 3 655 268

Veškerá výše evidovaných daňových nedoplatků byla uhrazena v lednu 2008. 

5. Zákonné rezervy

Druh rezervy a její označení Počáteční stav 
k 1.1.07

Tvorba Čerpání Konečný stav k
31.12.07

Rezerva na opravy hmotného 
majetku

0 31 385 0 31 385

6. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností jednotky

Druh výnosu Tuzemsko Zahraničí

1. Tržby z prodeje zboží 653 766 234 703

2. Tržby z prodeje výrobků 157 606 258 123

3. Tržby z prodeje služeb 68 120 7 712

4. Změna stavu vnitropodnikových zásob 102 126 0

5. Aktivace 294 690 0

6.Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 933 171

7. Tržby z prodeje materiálu 96 533 34 788

8. Ostatní provozní výnosy 42 238 0

Výnosy z běžné činnosti celkem 1 416 012 535 497

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

V  Dolním Benešově 12. 6. 2008  Petr Holeček, předseda představenstva
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2. Receivables

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

331 737 Adjustments

 -  in due day 231 125 0

 -  after due day 100 612 0

 - within 180 days after due date 96 211 0

- more than 180 days after due date 0 0

- more than 360 days after due date 4 401 2 996

Receivables from other companies in the group 50 109 0

Summary of foreign-currency receivables in CZK:    129 243

Specification by currency EUR USD SKK PLN

Foreign-currency summary 2 892 119 58 126 551

3. Summary of changes in equity capital

Balances 
as of

31.12.06
AG

Balances
as of

31.12.06
Ú.P.A.

Aggregation Adjustments Balances
as of

1.1.07
AG

Balances
as of

31.12.07

Difference
current
– prev.

Equity capital 784 133 21 123 805 256 -21 124 784 132 807 569 23 436

Of which:

Registered capital (411) 501200 14 800 516 000 -14 800 501 200 501 200 0

Own shares /-/ (252)

Share premium (412) -

Other capital funds (413)

Differnce in valuation 
(+,-414 and 415)

-33 657 -33 657 32 217 - 1 440 -1 567  32 090

Legal reserve fund (421) 310 193 2 960 313 153 -35 178 277 975 243 067  -67 126

Indivisible fund (422)

Statutary and other 
funds (423,427,441)

Retained earnings 
from prev. years (428)

36 182 3 386 39 568  -3 386 36 182 41 305 5 123

Accumul.losses from 
prev. years (-429)

-34 908 -34 908 0 -34 908 0 34 908

Economic results 
of accounting period

5 123 -23 5 100 23 5 123 23 564 18 441

Value of equity capital from the company Ú.P.A. as of 31 December 2006, adjusted with the value of financial 
investments of Ú.P.A., was transffered to the reserve fund of AG as of 1 January 2007. 

As decided by the general meeting on 29 June 2007, the entity transferred the 2006 profit of 5,123 th. CZK to 
the account of undistributed profit from previous years. At the same time, the settlement of the loss from previous 
years amounting to 34,908 th. CZK from the legal reserve fund was approved.

4. Payables 
Short-time payables

Short-time payables from trading – balance sheet, line 103 223 694

- in due date 150 045

- after due date 73 649

                      - of which within 0-30 days after due date   46 329

                      - 31-60 days 14 561

                      - more than 60 days 12 759

Payables to employees 28 134

Payables to other companies in the group 3 292

Payables of social and health insurance 4 933

Unpaid payables to Tax Office 11 788

Summary of foreign-currency payables in CZK of commercial relation:     103 320

Specification by currency SKK GBP EUR USD

Foreign-currency summary 320 28 3 655 268

All the above specified tax arrears were paid in January 2008

5. Legal reserves

Type of reserve and 
its designation

Beginning balance 
as of 1.1.07

Creation Drawing Final balance
as of 31.12.07

Reserve for adjustments 
to tangible assets  

0 31 385 0 31 385

6. Business revenues by main activities of the entity

Revenue type Inland Foreign

1. Revenues from merchandize 653 766 234 703

2. Revenues from products 157 606 258 123

3. Revenues from services 68 120 7 712

4. Change in inventory 102 126 0

5. Capitalization 294 690 0

6. Revenues from sales of long-term assets 933 171

7. Revenues from sales of materials 96 533 34 788

8. Other operating revenues 42 238 0

Business revenues total 1 416 012 535 497

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

Dolní Benešov, 16th June 2008  Petr Holeček, Chairman of the Board of Directors
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Zpráva dozorčí rady
o přezkoumání roční účetní závěrky společnosti

ARMATURY Group a.s. za rok 2007

Vážení akcionáři,

dozorčí rada obchodní společnosti ARMATURY Group a.s., IČ 25572881,
Bolatická 39, 747 21 Kravaře, se v roce 2007 sešla celkem dvakrát a členové dozorčí rady byli
několikrát účastni na jednáních představenstva akciové společnosti.

Dozorčí rada při výkonu své kontrolní činnosti nezjistila v hospodaření společnosti v uplynulém roce 
řádné závažné nedostatky.

Dozorčí rada prováděla namátkové kontroly účetnictví společnosti a nakládání s jejím majetkem. 
Při těchto kontrolách nezjistila porušení platných právních předpisů ze strany společnosti.

Pokud se týká účetní závěrky za rok 2007, pak tuto v souladu se zprávou auditora považuje za 
správnou a úplnou a navrhuje valné hromadě její schválení.

V Kravařích dne 27. 6. 2008

Lýdie Kostřicová
členka dozorčí rady
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 AUDITOR’S REPORT
addressed to shareholders of the accounting entity

ARMATURY Group a.s.

We have verifi ed the enclosed fi nal accounts of ARMATURY Group a.s., registration number 25 57 28 81, i.e. 
the Balance Sheet as of 31 December 2007, the Profi t and Loss Statement as of 31 December 2007, and the Supplement to 
Final Accounts, including the description of important accounting methods used. 

The statutory body of ARMATURY Group a.s. is responsible for compilation and accurate depiction of the 
fi nal accounts in compliance with Czech accounting regulations. A constituent part of this responsibility is suggestion, 
introduction and provision of internal checks of compilation and accurate depiction of the fi nal accounts in order to 
eliminate any serious incorrectness caused by deception or mistake, selection and implementation of suitable accounting 
methods, and performance of accounting estimates adequate to the given situation.

Our task is to make a statement applicable to the fi nal accounts on the basis of an audit. We performed the audit 
in compliance with the Act on Auditors, the International Standards for Auditors, and related application clauses issued 
by the Chamber of Auditors of the Czech Republic. According to these regulations, we are obliged to comply with ethical 
standards and to plan and perform the audit so as to have an adequate certainty that the fi nal accounts contain no serious 
incorrectnesses.

The audit incorporates application of auditing procedures the objective of which is acquisition of evidentiary 
information about sums and facts specifi ed in the fi nal accounts. The selection of auditing procedures depends on the 
auditor’s judgement as well as assessment of risks that the fi nal accounts might contain serious incorrectnesses caused by 
deception or mistake. When assessing those risks, the auditor takes into consideration internal checks that are pertinent to 
compilation and accurate depiction of the fi nal accounts. The objective of assessment of internal checks is suggestion of 
suitable auditing procedures, but not making statement as to the effi ciency of internal checks. The audit covers also the 
assessment of suitability of accounting methods used, the adequacy of accounting estimates by the top management, and 
assessment of the general presentation of the fi nal accounts.

We think that the acquired evidentiary information forms a suffi cient and suitable fundament for making our 
statement.

In our opinion, the fi nal accounts render an accurate and fair image of assets, liabilities and fi nancial 
situation of the company ARMATURY Group a.s. as of 31 December 2007 as well as expenses, revenues and result 
of its economy in 2007 in compliance with Czech accounting regulations.

Orlová, 16th June 2008

Auditing company:

COTAX AUDIT, s.r.o.
Těšínská 365
735 14 Orlová – Poruba 
Certifi cate of the Chamber of Auditors 
of the Czech Republic No. 280

Auditor:

Ing. Ivo Kopsa
Certifi cate of the Chamber of Auditors of the Czech Republic No. 1155
Auditor’s Statement made out by: COTAX AUDIT, s.r.o., Orlová

Supervisory Board Report
of revision of 2007 annual fi nal accounts 

of ARMATURY Group a.s.

Dear shareholders,

The Supervisory Board of ARMATURY Group a.s., registration number 25572881, Bolatická 39, 
747 21 Kravaře, had in 2007 two meetings and members of the Board were several times present at 
dealings of Company Board of Directors.

The Supervisory Board did not fi nd during performance of their duties any serious inadequacies in 
Company management.

The Supervisory Board made sample inspections of Company accounting and management with the 
assets. No breach of legal regulations in force were found during above mentioned inspections.

With regard of 2007 fi nal accounts the Board in accordance with AUDIT REPORT considers it as 
correct and complete and suggests to the General Meeting its approval.

Kravaře, 27th Day of June, 2008

Lýdie Kostřicová
Member of the Supervisory Board
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Valná hromada akcionářů

Představenstvo

Generální ředitel

Expertní služby Právní služby

Hutní materiál

Nákup armatur

Prodej armatur
Olomouc

Ovládání armatur

Prodej armatur MTZ
D. Benešov

Koordinace 
nabídek

Montáže Kooperace

Svařovna Obrobny

Montáže

Tryskání armatur

Obrobny

Zkušebna

Expedice

Svařovna

Sklad armatur
a hut. materiálu

Výroba 
D. Benešov

Výrobní dispečink MTZ Kravaře

Reklamace

Prodej armatur
D. Benešov

Prodej armatur
Hranice

Prodej armatur
Ústí n. L.

Controlling

Účtárna

Účtárna
mzdová 

a personalistika

Konstrukce

Technologie 
svařování

Technologická
příprava výroby

BOZP,
požární ochrana

Recepce,
archív

Řízení jakosti

Marketing

Čerpadla

Řízení jakosti
Kravaře

Řízení jakosti
D. Benešov

Správa vozidel

Nákup armatur

Správa budov

Informační servis

Automatizace a služby

Představitel vedení 
pro QMS a EMS

Nákup a vnitřní správa

Finance Úsek armatur Výroba D. Benešov Výroba Kravaře

Zahraniční obchod - západ

Technický úsek

Dozorčí rada

Ovládání armatur GO armatur

Sekretariát generálního ředitele

Zahraniční obchod - východ

Základní organizační schéma 
ARMATURY Group a.s. k 31. 12.  2007
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General Meeting of Shareholders

Board of Directors

General Manager

Expert Services Legal Services

Metallurgical stock

Valve Purchasing

Valve sales
Olomouc

Valve Actuator
Purchasing

Valve sales
Material and 

Technical Supplies
D. Benešov

Offer Coordination

Assembly shops Cooperation

Welding shops Machining shops

Assembly shops

Valve blasting 
shop

Machining shops

Testing shops

Dispatching

Welding shops

Valve and metallurgical
stock Warehouse

Production 
D. Benešov

Production Control
Material and 

Technical Supplies
Kravaře

Sales returns

Valve sales
D. Benešov

Valve sales
Hranice

Valve sales
Ústí n. L.

Controlling

Accounting

Payroll Accounting
personnel 

department

Designing

Welding 
technology

Technical 
Preparation 

of Production

Labour Safety,
Fire Protection

Reception Record
Room

Quality control

Marketing

Pumps

Quality control
Kravaře

Quality control
D. Benešov

Vehicle
Administration

Valve Purchase

Building
Administration

Information Services

Automation

Management 
Representative

 for QMS a EMS

Purchasing and Internal  
Administration

Finances Valves Production D. Benešov Production Kravaře

Foreign trade 
- western countries

Technical section

Supervisory Board

Valve Actuators Major overhauls 
of valves 

General Manager‘s Secretariat

Foreign trade 
- eastern countries

Basic organization chart of 
ARMATURY Group a.s. as of 31st December 2007
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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 office
Bolatická 39, 747 21 Kravaře
tel.: +420/553 680 111
fax: +420/553 680 333
email: kravare@agroup.cz

Provozovny / Sales offices
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 office
Jánošíkova 264, 010 01 Žilina
tel.: +421/41/707 77 77
fax: +421/41/707 77 70
email: zilina@armaturygroup.sk

Provozovny / Sales offices 
Južná trieda č. 74, 040 01 Košice
tel.: +421/55/ 677 18 77
fax: +421/55/ 677 18 78
email: kosice@amaturygroup.sk

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

Rusko
Russia

АО „АРМАТУРЫ ГРОУП“

Россия, 123056 г. Москва

ул. Ю. Фучика 17-19, офис 645, 

Rusko, 123056 Moskva

ul. J. Fučíka 17-19, kancelář 645

тел./факс: / tel./fax: +7/495 250 46 91

тел. / tel.: +7/495 250 55 16

ел. почта / e-mail: ag-moscow@col.ru

www.armaturygroup.cz
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