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Představení společnosti

Naším cílem je postupně
posilovat své výjimečné postavení 			
5

jedné ze šesti světových společností
působících na vrcholové
		v dané oblasti.

úrovni
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Základní
údaje

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
O SPOLEČNOSTI
NOEN, a.s.

Název:
Sídlo:
Právní forma:

NOEN, a.s.
Václavské náměstí 56, 110 00 Praha 1
akciová společnost

Identifikační číslo:
Datum založení:
Založena dle:
Rejstříkový soud:
Základní kapitál:

25601598
15. srpna 1997
českého právního řádu, zákona o akciových společnostech č. 104/90 Sb.
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4895
3.000.000,- Kč

Zřízené provozovny:

NOEN, a.s. Praha, Václavské náměstí 56, 110 00 Praha 1
NOEN, a.s. Uničov, Litovelská 1375, 783 91 Uničov
NOEN, a.s. Chrudim, Tovární 1112, 537 01 Chrudim IV.
NOEN, a.s. Bílina, 5. května 213, 418 01 Bílina
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Představení společnosti

Úvodní slovo

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY
PŘEDSTAVENSTVA

jménem představenstva společnosti NOEN, a. s. vám předkládám výroční
zprávu za rok 2013.
S velkým potěšením mohu konstatovat, že loňský rok se naší společnosti opět
velice podařil. A to i navzdory pokračující recesi celé české ekonomiky, kdy
meziroční pokles HDP dosáhl 0,9 %, celkově hospodářství České republiky
za rok 2013 spadlo o 1,1 % a až koncem roku se státní ekonomika dočkala
lehkého oživení.
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Výsledky hospodaření společnosti NOEN, a.s. v roce 2013 přinesly mnohem
radostnější zprávy. Tržby byly oproti roku 2012 vyšší o více jak 50 procent
a dosáhly 1,3 miliardy korun, účetní zisk naší společnosti narostl v porovnání
s rokem předchozím taktéž o více jak polovinu a činil 49,7 miliónů korun. Zároveň došlo k výraznému poklesu nedokončené výroby, což souvisí s postupným
ukončováním investičních zakázek u našich klíčových zákazníků.

Ing. Jaroslav Veverka, MBA
předseda představenstva

Hospodaření společnosti NOEN, a.s. v roce 2013 potvrdilo naše vedoucí postavení na tuzemském trhu. Významná je zároveň i skutečnost, že odstartovaly
projektové práce a realizace prvních zahraničních projektů. Dovolte mi, abych
v této souvislosti zmínil zejména uzavřenou smlouvu na dodávku dvou rýpadel
pro povrchový důl v severním Německu. Tato zakázka je význačná pro celou
Českou republiku, neboť podobné zařízení bylo ještě z tehdejšího Českoslo-
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venska vyvezeno naposledy v 80. letech minulého století. Velký úspěch jsme
zaznamenali také v Bulharsku v projektu unikátního kolesového rýpadla pro
tamní státní energetickou společnost a rovněž v Rusku, kde se nám podařilo
založit dceřinou společnost, jejímž úkolem je vyhledávat obchodní příležitosti
na místním trhu.
V roce 2013 došlo též k podstatným změnám v organizaci naší společnosti, na
konci roku valná hromada rozhodla o změnách v dozorčí radě a představenstvu.
Nové představenstvo začalo proces výběru managementu pro strategické
úkoly společnosti na tuzemských i zahraničních trzích. Nová organizační
struktura je více orientována na zákazníka a zároveň dochází ke standardizaci
vnitřních procesů. Optimalizace organizační struktury bude probíhat i v následujícím období.
A které výrazné projekty nás v loňském roce provázely na tuzemském trhu, na
jaké realizace můžeme být pyšní? Jednak jsou to víceleté zakázky, na kterých
již nějakou dobu úspěšně pracujeme a kde budeme ještě působit až do jejich
zdárného ukončení. Zmínit musím hlavně zauhlování nového zdroje 660 MWe
v Elektrárně Ledvice a výstavbu nové dálkové pásové dopravy v severočeských
dolech Bílina. A pak jsou to zakázky, které se nám v roce 2013 podařilo získat
tím, že jsme díky nabízené ceně, termínu plnění a bezkonkurenční kvalitě
poskytovaných služeb vyhráli výběrová řízení. Zde je mi potěšením jmenovat
projekt modernizace elektrostatických odlučovačů popílku kotlů v elektrárně
Mělník 1 a dodávku ekologizace kotlů do teplárny Třebovice. Tyto dvě poslední
zakázky získala společnost NOEN, a.s. ve sdružení se společností AC Technologies, a.s. Toto úspěšné spojení budeme podporovat i nadále a společně se
zaměřovat na další segment v energetickém sektoru, a to na čištění vzduchu,
odprášení, odsíření a denitrifikaci zdrojů znečištění.
Pro příští rok si společnost NOEN, a.s. definovala klíčové cílové trhy, z nichž
nejdůležitější zůstává ten domácí, který bude záviset na upřesněné energetické
koncepci státu. Velkou pozornost budeme věnovat samozřejmě i zahraničí,
v roce 2014 dokončíme dodávku dvou rýpadel pro německého zákazníka
a budeme připravovat výrobu ojedinělého rýpadla pro bulharského klienta.
Budeme sledovat vývoj potřeb potenciálních zákazníků v Rusku a na Ukrajině,

ale vzhledem k nestabilní politické situaci v tomto teritoriu nepředpokládáme
výrazné obchodní úspěchy v krátkodobém horizontu.
Dámy a pánové, ctění akcionáři, vážení partneři, i v roce 2014 bude společnost
NOEN, a.s. aktivně usilovat o dosažení úrovně nadprůměrně prosperující firmy
v oblasti inženýringu dodávek investičních celků. Současně chceme posilovat
naši exkluzívní pozici v šestici světových společností působících na vrcholné
úrovni v tomto oboru.
Společnost NOEN, a.s. chce být také v budoucnu kvalitním, spolehlivým zaměstnavatelem, a to i v oblastech s vysokou nezaměstnaností. Zaměstnanci,
ochotní pracovat v tuzemsku i zahraničí na vysoké technické i jazykové úrovni,
budou mít zajištěnou perspektivu v budoucích projektech.
Přeji hodně zdaru naší společné práci.
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.............................................................
Ing. Jaroslav Veverka, MBA
Předseda představenstva NOEN, a.s. v roce 2013
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Představení společnosti

Zpráva
představenstva

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA
O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
A STAVU MAJETKU ZA ROK 2013

Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti NOEN, a.s.
v roce 2013 vychází z roční účetní závěrky společnosti, která byla ověřena podle
platných předpisů nezávislým auditorem se závěrečným výrokem – bez výhrad.
Ověření hospodaření probíhalo v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech
a dalšími souvisejícími právními normami.
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Uplynulý rok 2013 byl bohatý především na události související se zahájením
realizace strategie společnosti NOEN, a.s. v rozšíření oblasti podnikání mimo
území České republiky. Založili jsme dceřinou společnost v Rusku, jejíž zástupce bude vyhledávat zásadní obchodní příležitosti na tamním trhu.
Významný krok se nám podařil rovněž v Německu, kde společnost NOEN, a.s.
uzavřela smlouvu na dodávku dvou rýpadel. Tento kontrakt je velmi důležitým
krokem jak přímo pro naši společnost, tak z hlediska českého strojírenství,
neboť stroj tohoto typu se za české hranice nepovedlo vyvézt dlouhých 30 let.
Zdárná byla také naše účast v tendru v Bulharsku. Podpis smlouvy na nové
rýpadlo K400 se uskutečnil začátkem roku 2014. I tento úspěch je pro nás
naprosto zásadní. Jasné a pádné argumenty, kterými NOEN, a.s. nyní může
přesvědčit a také přesvědčuje své skutečné i potenciální zákazníky, jsou cena,
termín a kvalita nabízených služeb.
Zkušenosti z dosavadních zakázek jsou neocenitelné. Mimo jiné nám také
ukazují, že bude v brzké budoucnosti nutné vybudovat prostřednictvím nového oddělení nákupu síť spolehlivých dodavatelů jak pro klíčové technologie,
tak lokálních výrobců ocelových konstrukcí, stavebních a servisních prací.

Společnost NOEN, a.s. preferuje strategická partnerství s dlouhodobými
partnery a bude i v roce 2014 pokračovat v jejich sjednávání.
V roce 2013 se naší společnosti, společně ve sdružení se společností AC
Technologies s.r.o., zároveň podařilo proniknout na nový segment trhu a uzavřít
kontrakt v oblasti čištění vzduchu u průmyslových zákazníků. V tomto odvětví
budeme i nadále rozvíjet naše podnikatelské úsilí, a to jak na tuzemském, tak
i na zahraničním trhu.
Podstatné byly v loňském roce taktéž změny ve vlastnické a organizační struktuře společnosti. V červnu 2013 došlo k prodeji obchodního podílu NOEN, a.s.
ve společnosti Bohemia Muller s.r.o. společnosti DELIX a.s. a byla založená
společnost OOO Noen Export, kde NOEN, a.s. vlastní 99 % podíl. V srpnu 2013
byla založená společnost ACT NAMI Limited, kde NOEN, a.s. drží 75% podíl.
V závěru roku pak proběhly zásadní změny ve složení představenstva a dozorčí rady společnosti NOEN, a.s. Stalo se tak z důvodu našeho neustálého
růstu, rozšiřování a s tím spojených potřeb nastavit jasné procesy ke zlepšení
a zjednodušení chodu naší firmy. Vrcholný management nyní tvoří sedm osob
v čele s generálním ředitelem.

Obchodní podíl
NOEN Export

ACT NAMI Limited

99 %

75 %

V roce 2014 se bude společnost NOEN, a.s. nadále zaměřovat na tři hlavní
činnosti:
První, pro nás po řadu let tradiční, tvoří studie a projekty nových kolesových
rýpadel, rekonstrukce a modernizace pásových dopravníků a strojů pro skládkové
hospodářství v dolech České republiky.
Druhou oblast zájmu představují manipulace se sypkým materiálem v ČR
i zahraničí.
A třetím směrem, kterým se společnost NOEN, a.s. chce v roce 2014 především ubírat, jsou dodávky projektů a inženýringu zařízení pro technologické
systémy pro čištění a filtraci spalin, redukci tuhých znečisťujících látek a plynů
ve spalinách, technologické systémy pro průmyslové odsávání, průmyslovou
filtraci a odprášení, systémy mlžení a zkrápění, pneumatická doprava, separace
a třídění materiálů.
Společnost NOEN, a.s. je součástí konsolidačního celku skupiny NOEN. Základní
kapitál společnosti NOEN, a.s. je tvořen 300 akciemi v listinné podobě
ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné a jsou
na jméno.
Výsledek hospodaření běžného účetního období společnosti NOEN, a.s. činí
zisk ve výši 49 659 602, 68 Kč.

……….……….……….……
Ing. Otakar Wolf
Předseda představenstva

……………………….
Ing. Josef Hejsek
Člen představenstva

.......................................
Ing. Radek Rosa
Místopředseda představenstva

V závěru roku proběhly
zásadní změny ve složení
představenstva a dozorčí rady
společnosti NOEN
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Předmět
činnosti

PŘEDMĚT ČINNOSTI
SPOLEČNOSTI NOEN, a.s.

Specialista na technologie povrchové
			
těžby a zauhlovací systémy.

Dle obchodního rejstříku
  Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  Projektová činnost ve výstavbě
  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Dle živnostenského rejstříku
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  Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  Projektová činnost ve výstavbě
  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  Výroba strojů a zařízení
  Zprostředkování obchodu a služeb
  Velkoobchod a maloobchod
  Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
  Projektování elektrických zařízení
  Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně-hospodářské povahy
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Historie
společnosti
Historie společnosti NOEN, a.s. začíná v roce 1997. Její tehdejší činnost se
zaměřovala především na ekonomické a organizační poradenství a obchodní
zastupování strojírenských firem v zahraničí. Dalšími významnými aktivitami
byly rozvoj energetických projektů a realizace finančních studií pro strojírenské
společnosti.
Důležitá změna v podnikání společnosti NOEN, a.s. nastala v roce 2003. Přibyly nové čtyři obory, které se zaměřovaly především do oblasti projektování,
výroby a konstrukce strojních a elektrických zařízení. V následujícím roce se
společnosti NOEN, a.s. podařilo stabilizovat svou pozici na trhu. Zajistila si
potřebný počet zakázek, dovybavila svá pracoviště dalším softwarem a hardwarem a postarala se o dostatečné cash flow v průběhu celého roku. Změny
doznalo představenstvo i dozorčí rada společnosti a také se dále rozšířil předmět podnikání společnosti.
V roce 2005 začala společnost NOEN, a.s. postupně rozšiřovat své profesní
pole působnosti zejména směrem ke společnosti ČEZ, a.s.. Jednalo se o dvě
oblasti. Tu první tvořilo provádění expertních činností a poradenství v oborech
technologií povrchové těžby při zahraničních akvizicích společnosti ČEZ, a.s..
Druhou se pak stala inženýrsko-dodavatelská činnost při obnově a stavbě
nových zdrojů v České republice, a to v oblasti zauhlování a vedlejších energetických produktů.
Během následujících let svého působení se společnost NOEN, a.s. stala
hlavním partnerem taktéž Severočeských dolů, a.s. Mezi další významné
subjekty, se kterými spolupracovala či nadále spolupracuje, patří i Mostecká
uhelná společnost a.s., Sokolovská uhelná a.s., ŠKODA PRAHA Invest s r.o.,
PRODECO a.s., KLEMENT a.s. a VÍTKOVICE, a.s.

Na českém
i mezinárodním trhu
se společnost NOEN pohybuje
již od roku 1997
Dnes společnost NOEN, a.s. zaměstnává tým více než 100 odborných pracovníků, špičkových projektantů a konstruktérů s dlouholetou praxí, kteří veškeré
projekční a konstrukční práce provádějí na nejmodernější výpočetní technice.
Hlavní činností společnosti je v současné době projektování a inženýring strojů
a zařízení pro povrchové dobývání i skladování nerostů. Na domácím trhu jsou
to studie a projekty nových kolesových rýpadel, rekonstrukce a modernizace
pásových dopravníků a strojů pro skládkové hospodářství. Co se týká zahraničí,
tak je to projektová dokumentace včetně výpočtů, dílenských výkresů jak
dílčích uzlů strojů z uvedeného oboru, tak i kompletních strojů.
Společnost NOEN, a.s. vyrostla výhradně na českém trhu, poslední dva roky
ale intenzivně investuje i do rozvoje zahraničního obchodu. V roce 2013 se
nám podařilo razantně vstoupit do zahraničí. Uzavření kontraktu v Německu
na dodávku dvou rýpadel je první dodávkou finálního výrobku na zahraniční
trh. Doposud naše společnost v zahraničí prodávala pouze inženýrské hodiny.
Nově se nám společně s našimi dceřinými společnostmi začalo dařit vstupovat
také do dalších technologií na českém i zahraničním trhu.

Společnost NOEN vyrostla
výhradně na českém trhu, poslední
dva roky ale intenzivně investuje i do
rozvoje zahraničního obchodu

12

01

Představení společnosti

Orgány
společnosti

ORGÁNY SPOLEČNOSTI
A JEJÍ MANAGEMENT
DO 30.12.2013

PŘEDSTAVENSTVO
Ing. Jaroslav Veverka, MBA ................................  předseda představenstva
Mgr. Alena Sadílková ...................................................  člen představenstva
Ing. Jaroslav Veverka, mladší  .......................................  člen představenstva
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Ing. Zdeněk Pavel .............................................................  Technický ředitel
Ing. Jiří Haken  ................................................................  Strategický ředitel
Ing. Martin Beneš  ........................................  Ředitel pro zahraniční obchod
MgA. Kateřina Rosová Veverková  .....................  Ředitelka marketingu a PR

DOZORČÍ RADARADA

AKCIONÁŘI

Ing. Petra Veverková  ................................................  předseda dozorčí rady

Ing. Jaroslav Veverka, MBA  .................................................................  66%

Ing. Michaela Sadílková  ......................................................  člen dozorčí rady

RNDr. Libor Sadílek  ..............................................................................  34%

MgA. Kateřina Rosová Veverková ......................................  člen dozorčí rady

MANAGEMENT
Ing. Otakar Wolf, MBA  ........................................................  Generální ředitel
Petr Sedlář  ..........................................................................  Výkonný ředitel
Ing. Radek Rosa  .................................................................  Obchodní ředitel
Ing. Jiří Novotný  ...............................  Ředitel projekce a konstrukce Uničov
Petr Tylšar  ......................................  Ředitel projekce a konstrukce Chrudim
Ing. Jakub Krása, PhD.  ...........  Ředitel projekce a konstrukce Praha a Bílina
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Nová struktura
společnosti

ZMĚNY VE SPOLEČNOSTI
K 30. PROSINCI 2013

Ve struktuře společnosti NOEN, a.s. došlo k 30. prosinci 2013 k zásadním
změnám.
Neustálý růst, rozšiřování a s tím spojená potřeba nastavit jasné procesy ke
zlepšení a zjednodušení chodu firmy vedly naši společnost k doplnění stávajícího managementu o nové odborníky. Vrcholný management společnosti
NOEN, a.s. nyní tvoří sedm osob v čele s generálním ředitelem. Tím se stal
k 1. srpnu 2013 Otakar Wolf.  
Skutečnosti, že společnost NOEN, a.s. v minulém roce poměrně razantně
zintenzivnila aktivity v zahraničí a společně se svými dceřinými společnostmi
vstupuje nově také do dalších technologií na českém i světovém trhu, vedly
k potřebě vyšší profesionalizace celé skupiny a především personální obměně
ve složení managementu. Majitelé se rozhodli přejít v rámci německého modelu řízení do dozorčí rady a přenechat své posty v představenstvu a ve vedení
společnosti týmu zkušených a profesionálních manažerů.
Vrcholný management společnosti NOEN, a.s. nyní tvoří předseda představenstva a generální ředitel Otakar Wolf, místopředseda představenstva Radek
Rosa, technický ředitel Jakub Krása, ředitel realizace Vladimír Jaroš, marketingová ředitelka Kateřina Rosová Veverková. Novým členem představenstva, se

a bylo třeba spojit síly, zrušila se místa ředitelů projekcí každého pracoviště,
vznikl zmíněný post technického ředitele a každé pracoviště má nyní svého
vedoucího projekce.

Vrcholný management společnosti NOEN, a.s.
14
předseda představenstva
a generální ředitel
Otakar Wolf

místopředseda představenstva  
Radek Rosa

řízení obchodu
Josef Hejsek

finanční ředitelka
Ludmila Kameníčková

technický ředitel
Jakub Krása

marketingová ředitelka
Kateřina Rosová Veverková

ředitel realizace
Vladimír Jaroš

stal Josef Hejsek. Nová je ve vrcholném managementu také finanční ředitelka
Ludmila Kameníčková.
Další novou pozicí je technický ředitel. Toto místo zastává Jakub Krása, který
již několik let ve společnosti NOEN, a.s. působí. Vzhledem k tomu, že čtyři
pracoviště - Chrudim, Uničov, Bílina a Praha - fungovaly někdy příliš separovaně
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Představení společnosti

Popis činnosti
společnosti

POPIS ČINNOSTI
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
NOEN, a.s.

Akciová společnost NOEN, a.s. působí na českém i zahraničním trhu již sedmnáctým rokem. Její hlavní činností na domácím trhu jsou dodávky v oblasti
výzkumu, vývoje a projektování pro uhelné společnosti těžící formou povrchového dobývání. Dále se zaměřuje na projektování, inženýring strojů a zařízení
pro povrchové dobývání nerostů, transportní zařízení a zařízení pro manipulaci
s materiálem na složišti a rovněž na dodávky strojů a zařízení pro skládková
hospodářství sypkých hmot.
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Na domácím trhu též vytváříme studie a projekty nových kolesových rýpadel,
navrhujeme a zpracováváme rekonstrukce, modernizace pásových dopravníků
a strojů pro skládkové hospodářství.
V oblasti projekční činnosti pro zahraničí realizujeme projektovou dokumentaci
včetně výpočtů a dílenských výkresů, a to jak dílčích uzlů strojů z uvedeného
oboru, tak i kompletních strojů.
Během svého působení se NOEN, a.s. stala hlavním partnerem Severočeských dolů, a.s. Mezi další významné spolupracující firmy patří Mostecká
uhelná společnost a.s., Sokolovská uhelná a.s., ŠKODA PRAHA Invest s r.o.,
PRODECO a.s., KLEMENT a.s. a VÍTKOVICE, a.s.
V roce 2005 získala společnost NOEN, a.s. rámcovou smlouvu na provádění
Due diligence (studie příležitostí – posouzení a vypracování návrhu na řešení
daného problému z hlediska investičně-ekonomického i technického) důlních
zařízení pro ČEZ na všechny budoucí zahraniční akvizice této společnosti.

NOEN, a.s. má čtyři pracoviště: v Praze, Uničově, Chrudimi a Bílině. V roce
2014 je plánováno přemístění projekční kanceláře do města Teplice. K hlavním oborům činnosti patří inženýring dodávek technologických celků, a to
v následujících oblastech:
  Těžební zařízení pro povrchové dobývání
  Dálková technologická doprava sypkých hmot
  Zařízení pro manipulaci s materiálem
  Skládková hospodářství
  Ocelové konstrukce
Společnost NOEN, a.s. na domácím i zahraničním trhu nabízí:
  Zpracování studií, projektů včetně výpočtů a výkresové dokumentace
  Provedení odborných posudků, poradenství a technické pomoci
  Komplexní realizace vyšší dodavatelské činnosti

Hlavní
události
roku

2013
Zahraniční aktivity
Dvě rýpadla K100 do německého křídového dolu
Zahraniční aktivity, konference a veletrhy
Tuzemské aktivity
- Mělník
- Třebovice
-Severní svahy
- Zauhlování Ledvice
- Prunéřov
- Provoz KK 1300

02/
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Dvě rýpadla
K100

DVĚ RÝPADLA K100
DO NĚMECKÉHO KŘÍDOVÉHO
DOLU

Velmi význačnou zakázku, na kterou celá Česká republika čekala tři desítky
let, se naší společnosti podařilo získat na německém trhu. Do povrchového
dolu v severním Německu dodáme dvě kolesová rýpadla K100 pro kontinuální těžbu křídy.
První stroj by měl být hotový na podzim 2014, druhý pak na začátku roku 2015.
Finanční objem projektu dosahuje několik desítek miliónů korun.
Společnost NOEN, a.s. získala zakázku ve standardním výběrovém řízení za
účasti široké mezinárodní konkurence. Rozhodující při volbě vítěze tendru byla
cena a schopnosti našich inženýrů. Projekční způsobilost pro stavbu kolesového rýpadla řadí NOEN, a.s. mezi úzkou skupinu několika firem na světě.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 | NOEN a.s.

Obě korečková kolesová rýpadla pro německý důl se budou pyšnit výkonem
120 tun vytěženého materiálu za hodinu a každé z nich bude vážit zhruba 65
tun. Po dokončení a odsouhlasení projektové dokumentace, kterou připravili
projektanti a technici společnosti NOEN, a.s., se již začalo s výrobou obou
strojů. První rýpadlo má být do dolu dodáno 30. září 2014, druhé pak 31.
ledna 2015.
Společnost NOEN, a.s. uzavřela se zákazníkem dohodu, že jeho jméno bude
zveřejněno až po předání obou strojů. Zatím lze obchodního partnera charakterizovat jako evropskou nadnárodní firmu, která působí ve více než 50
zemích po celém světě.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 | NOEN a.s.

Zahraniční trhy
V roce 2013 se společnosti NOEN, a.s. podařilo razantně vstoupit na zahraniční trh. Zdárně
jsme uzavřeli kontrakt v Německu na dvě kolesová rýpadla a tato zakázka se pro nás stává
vůbec první dodávkou finálního výrobku na zahraniční trh. Doposud společnost NOEN, a.s.
v zahraničí prodávala pouze inženýrské hodiny.

Dalším velmi významným krokem byla naše úspěšná účast v tendru v Bulharsku. Podpis
smlouvy na nové rýpadlo K400 se uskutečnil začátkem roku 2014. I tento úspěch je pro nás
naprosto zásadní. Jasné a pádné argumenty, kterými NOEN, a.s. nyní může přesvědčit a také
přesvědčuje své skutečné i potenciální zákazníky, jsou cena, termín a kvalita nabízených služeb.
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Bílina,
Česká republika

Immingham,
Velká Británie

Úspěchy
společnosti
NOEN a.s.

Projekční a výrobní dokumentace (strojní
+ elektro) akce Přesun DPD K99 na
výsypku Dolů Bílina

Přístavní dopravníkový
systém rychlé překládky
uhlí na železnici.

Burgas,
Bulharsko
Části zakladačů
Nové rýpadlo K400

povrchový důl
Severní Německo
Dvě kolesová rýpadla K100
pro kontinuální těžbu křídy.
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>100

špičkových odborných pracovníků

Tabas,
Irán

Společnost NOEN, a s. zaměstnává tým více než 100
špičkových projektantů, konstruktérů a dalších odborných
pracovníků s dlouholetou praxí.

Zakládací přesuvný dopravník

49,7 milionu Kč
účetní zisk za rok 2013

Kumba,
Sishen
Zakladač 1500/30 + 150
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 | NOEN a.s.

Qinhuangdao,
Čína
Lodní zakladač

Zahraniční trhy
Úspěšné vstoupení na zahraniční trhy společnost
NOEN, a.s. potvrdila novými zakázkami a kontrakty
v Německu, Bulharsku a dalších zemích.

1,1 miliardy Kč
tržby za rok 2013
20

V subdodavatelské pozici jsme připraveni
dodávat i do neobvyklých teritorií - do
Mongolska, Vietnamu, Pákistánu nebo
Filipín.

Cape Lambert,
Austrálie

11

nových pracovníků

Zakladač 1600/56
V roce 2013 přijala společnost NOEN, a.s. jedenáct nových
pracovníků, kteří se zapojili do pracovního procesu v Praze,
Uničově, Chrudimi a Bílině,

02
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Rýpadlo
K100

K100 - KOLESOVÉ RÝPADLO
URČENÉ K TĚŽBĚ KŘÍDY

Bylo vyprojektováno jako náhrada stávajících rýpadel S100.
Oproti těmto rýpadlům byla navýšena rypná síla, tak aby nová
rýpadla obstála i v hlubších polohách dolu, kde jsou nasazena.

Délka stroje:

18,9 m

Šířka stroje:

6,6 m

Výška stroje:

5,6 m

Průměr kolesa:
Hmotnost:
Teoretická výkonnost:

4m
71 t
120 t/hod.

22
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Rýpadlo
K400.1

K400.1 - KOLESOVÉ RÝPADLO
URČENÉ K TĚŽBĚ SKRÝVKY

Specifické parametry, které toto rýpadlo splňuje jsou dány
požadavky zákazníka na nasazení rýpadla na odtěžení již jednou těžené a založené skrývky. To s sebou nese požadavky na
výrazně malý měrný tlak na terén a malý úhel svahu. Společně
s požadavkem na možnost přiklonit k sobě kolesový a nakládací
výložník až na 50° tyto požadavky vedly na velice robustní stroj,
který ovšem přesně odpovídá požadavkům zákazníka.

Délka stroje:

52 m

Šířka stroje:

15,4 m

Výška stroje:

13,9 m

Průměr kolesa:
Hmotnost:
Teoretická výkonnost:

8m
680 t
1300 m3/hod.
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Kompaktní
rýpadlo KK1400.1

KK1400.1 - KOLESOVÉ
RÝPADLO URČENÉ K TĚŽBĚ
SKRÝVKY

Rýpadlo bylo vyprojektováno s tím, že bude nabízeno na
zahraničních trzích, kde je po takovémto typu strojů značná
poptávka.

Délka stroje:

115 m

Výška stroje:

44 m

Průměr kolesa:

11 m

Hmotnost:
Teoretická výkonnost:

2950 t
6000 m3/hod.
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Barelový nakladač
NB 5500
Studie tohoto stroje byla vyprojektována v rámci nabídky
homogenizačního komplexu a uhelné skládky na dole Bogatyr.
Úkolem stroje je účinné promíchání odebíraného uhlí ze skládky
a jeho naložení na pásový dopravník.

Délka stroje:
Šířka stroje:
Výška stroje:
Hmotnost
Teoretická výkonnost:

40,3 m
47 m
15,4 m
580 t
5500 t/hod.
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Shazovací vůz
SV1800H/01
Shazovací vůz vyprojektovaný a dodaný v roce 2012 na Severočeské doly Doly bílina. Slouží k odebírání dopravované skrývky
z pásového dopravníku. Následně je skrývka předávána na
zakladač.

Délka stroje:

62,7 m

Šířka stroje:

24,3 m

Výška stroje:

14,1 m

Hmotnost:
Maximální dopravní výkon:

618 t
9000 t/hod.

30

02

Hlavní události roku 2013

Konference,
veletrhy

ZAHRANIČNÍ AKTIVITY,
KONFERENCE A VELETRHY

V roce 2013 se zástupci společnosti NOEN, a.s. zúčastnili těchto zahraničních
prezentací:

Bulharsko
Mezinárodní strojírenský veletrh PLOVDIV 2013

Rusko
Rok 2013 podpořil strategii dalšího růstu naší společnosti především rozšířením
aktivit na zahraničních trzích. Předmětem vývozních produktů jsou tradiční
výrobky NOEN, a.s. rozšířené o ověřené požadavky na servisní a rekonstrukční
projekty s cílem zvýšit efektivitu a výkonnost stávajících zařízení u bývalých
i nových zákazníků. Společnost NOEN, a.s. současně rozpracovala záměr
spolupráce s jinými českými a zejména zahraničními společnostmi na třetích
trzích, a to nejen v Evropě.

Ugol Rossii – veletrh důlních technologií NOVOKUZNĚCK

Srbsko
Eco Energy Fair - BEOGRAD
Odborná konference uhlí - OSM ZLATIBOR

Turecko
Mining Turkey - ISTANBUL

31

Po předcházejícím období identifikace trhů a zákazníků začala NOEN, a.s. reagovat na konkrétní a předem identifikované příležitosti a tendry. Mezi prioritní
trhy nyní patří země západního Balkánu, Rusko, Ukrajina, Kazachstán, Turecko
a Čína. Případ od případu byly zvažovány příležitosti i v dalších teritoriích,
v pozici partnerů-subdodavatelů s ostatními partnery z Česka, Slovenska nebo
z jiných zemí EU. Uplynulý rok umožnil tuto ověřovací fázi uzavřít se závěrem,
že v subdodavatelské pozici jsme připraveni dodávat i do neobvyklých teritorií
- do Mongolska, Vietnamu, Pákistánu nebo Filipín.
Významný úspěch společnost NOEN, a.s. zaznamenala v umístění svého vysokého potenciálu inženýringu do záběru velkých společností prodávajících své
výrobky a služby největším světovým těžařským společnostem, což vyvrcholilo
dohodou o poskytování tohoto produktu do USA.
Proti minulým letům klademe podstatně větší zájem na spolupráci a získání
podpory od českého státu v teritoriích našich společných prioritních zájmů.
Jsme přesvědčeni, že s touto podporou mohou české nebo i EU vývozní aliance
získat s podstatně větší pravděpodobností nové projekty v silné konkurenci
jiných dodavatelů podobných produktů a služeb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 | NOEN a.s.

Kazachstán
Mining KARAGANDA
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Tuzemské
aktivity

AKTIVITY
SPOLEČNOSTI NOEN, a.s.
V ROCE 2013

Modernizace elektrostatických odlučovačů (EO) popílku kotlů
v Elektrárně Mělník 1
Společnosti NOEN, a.s. se v roce 2013 dařilo také na domácím trhu úspěšně
získávat veřejné zakázky. Jedna z nich byla vypsaná společností ČEZ, a.s., a to
na provedení modernizace elektrostatických odlučovačů popílku kotlů K1 až
K6 v lokalitě elektrárny Mělník 1.
Cílem projektu je zajistit výstupní koncentrace prachu za každým ze šesti
EO (K1 až K6) v hodnotách menších nebo rovných 30 mg/m3R. Zároveň je
třeba obnovit funkčnost a provozní spolehlivost EO včetně zpracování realizační projektové dokumentace, provedení individuálních zkoušek, komplexní
zkoušky, garančního měření při zkušebním provozu a před koncem záruční
lhůty, vypracování dokumentace skutečného provedení a ostatní požadované
dokumentace.
Výběrové řízení vyhrála společnost NOEN, a.s. ve sdružení s AC Technologies
s r.o. Projekt bude realizován formou dodávky „na klíč“.
Při realizaci projektu budeme plně využívat prostor skříně stávajícího EO a podpěrných ocelových konstrukcí včetně stávajících výsypek pod EO. Obnoveny
budou pouze dotčené vnitřní aktivní části EO. Vstupní i výstupní geometrie
vlastní skříně EO, včetně vstupních a výstupních kouřovodů, budou zachovány.
Elektrické odlučovače (EO) budou částečně dovybaveny dalšími usazovacími
elektrodami a vysokonapěťovými elektrodami. Vstupní díl EO bude vyměněn
při zachování stávajících rozměrů vstupního dílu. První výsypka u EO bude
vyměněna za novou a stávající podpěrné ocelové konstrukce zůstanou též
zachovány.

Předpokládaný termín realizace tohoto projektu je od 1. března 2014 do 31.
ledna 2015.

Teplárna Třebovice – ekologizace kotlů K14, K13, K12
Společnost NOEN, a.s. ve sdružení s AC Technologies s.r.o. zvítězila také v dalším významném výběrovém řízení - na dodávku ekologizace kotlů do teplárny
Třebovice. Sdružení se stalo generálním dodavatelem projektu. Zakázku vypsala
společnost Dalkia ČR na základě schválení dotace, která je spolufinancována
Evropskou unií a Ministerstvem životního prostředí v rámci poskytnutí podpory
z Operačního programu Životního prostředí. Společnost Dalkia ČR přistoupila
k opatřením vedoucím ke snížení emisí a tuhých znečišťujících látek (TZL)
v souvislosti s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/
EU o průmyslových emisích.
Začátkem dubna 2013 bylo předáno staveniště 1. etapy projektu „Odsíření
a odprášení kotlů K14,13,12“ a sdružení společností NOEN, a.s. a AC Technologies s.r.o. zahájilo svoji výstavbu. Dokončení 1. etapy – odsíření kotle K14
- je plánováno na srpen roku 2015. Další etapy (K13 a K12) budou následovat
v letech 2017 až 2020.
Teplárna Třebovice provozuje tři parní uhelné kotle s výtavným ohništěm
o stejném výkonu 161 MWt. Použitá technologie polosuchého odsíření od
společnosti LAB vede spaliny ze stávajícího elektrostatického filtru do chladící
věže spalin. Ve věži dochází k ochlazení spalin na potřebnou teplotu pomocí
vstřikování vody v několika úrovních vstřikovacích pater trysek. Spaliny proudí
ve věži směrem ze shora dolů a dále jsou vedeny dvěma spojovacími potrubími
do dvou LAB reaktorů. Do míst před vstupem do LAB reaktorů je přiveden
sorbent (bezvodý vápenný hydrát Ca(OH)2). Z reaktorů proudí směs spalin
a sorbentu do látkového filtru, kde jsou ze spalin odstraněny částice obsahující
absorbovaný SO2 a jiné kyselé plyny. Výstupní spaliny z látkového filtru jsou
dopravovány do příslušného komínu pomocí podpůrného ventilátoru umístěného za látkovým filtrem. Produkt odsíření je dopravován do sila konečného
produktu pro likvidaci.

32

02

Hlavní události roku 2013

Touto technologií bude dosaženo emisní koncentrace TZL max. 20 mg/Rm3
a SOx max. 200 mg/Rm3, což odpovídá požadavkům směrnice Evropského
parlamentu.

Severní svahy
V roce 2013 společnost NOEN, a.s. nadále pracovala také na významné zakázce
pro Severočeské doly. Jde o výstavbu nové dálkové pásové dopravy v Dolech
Bílina na Severních svazích. Konkrétně se jedná o dodávku nových pásových
dopravníků PD 921, 922, 923, 924, 925, 926. Ty jsou součástí výstavby 2. řezu
skrývky na Severních svazích Dolů Bílina. Projekt je realizován v letech 20122013 ve vazbě na provoz nového kolesového rýpadla KK 1300.
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Základní charakteristiky dopravníků
Dopravní výkon-maximální
Osazení hlavními pohony
Dopravní rychlost
Dopravovaný materiál
Měrná sypná hmotnost

Q = 9000 t/hod
N = 4 x 500 kW
v =  5,2 m/s
skrývka
1,7 t/m3

Kusovitost materiálu

0 - 750 mm

V roce 2013 jsme kompletně dokončili a předali dílo Severní svahy, novou
kompletní linku pásové dopravy TC2 pro kolesové rýpadlo KK 1300. Celá zakázka byla realizována dle platných harmonogramů a byla předána dle smlouvy
a dohody s investorem.
Linku TC2 představují pásové dopravníky šířky 1800 mm určené k dopravě
skrývky z 2. skrývkového řezu. Linku tvoří stávající porubní dopravníky PD 502
a PD 504, stávající spojovací dopravníky PD 506 a PD 511, dále nové zakládací
dopravníky PD 922, PD 923, PD 924, PD 925, PD 926, nový porubní dopravník
PD 921 a nový S vůz B=1800 mm na housenicích.
Všechny nové poháněcí stanice pásových dopravníků PD 921-926 jsou vybaveny druhým napínáním v náběhovém díle. Tři kusy poháněcích stanic jsou
osazeny násypkou v náběhovém díle. Střední část dopravníků se skládá z nenávazných středních dílů vybavených girlandovými stolicemi. Poháněcí stanice
jsou dvoububnové, přesuvné pomocí jednotek OKJ 130 P. Základní nosná
ocelová konstrukce (OK) je tvořena příhradovou střední částí a plnostěnnou
přední a zadní částí. Jedno modulová rozvodna je umístěna na ocelové plošině
nad poháněcí stanicí, napínací vrátek na plošině za rozvodnou. Poháněcí stanice
je uložena na pontonu upraveném pro uchycení OKJ 130P.
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Nové dopravníky byly
realizovány v návaznosti na nové
kolesové rýpadlo KK1300
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Dopravníky mají nové konstrukce a jsou navrženy na venkovní prostředí se
středně agresivní atmosférou, v oblasti s mírným klimatem, s rozsahem teplot
okolního vzduchu od minus 20 °C do plus 40 °C.
Nosnou ocelovou konstrukci tvoří tři části, střední příhradové a přední a zadní
plnostěnné a nástavby pro jednomodulovou rozvodnu. OK poháněcí stanice je
pomocí čepů a táhel uložena na pontonu. Přizvednutím přední části je možné
měnit výšku přesypu. Horní plošina umístěná nad střední částí poslouží pro
umístění rozvodny, vrátku napínání, skříně pro zařízení centrálního mazání
a ovládání štítu. Obslužné lávky mají místo po obou stranách poháněcí stanice
a umožňují přístup ke všem strojním dílům.
Ponton poháněcí stanice je osazen oky pro uchycení čtyřmi kusy kráčivých
jednotek OKJ 130 P, pomocí kterých se provádí přesun poháněcí stanice.
Poháněcí stanice je ukotvena kotevními bloky.
Poháněcí stanice dopravníku je vybavena čtyřmi kusy pohonů 500 kW – dva
kusy na horním bubnu a dva na dolním. Poháněcí jednotka je klasického uspořádání s navlečenou převodovou skříní na hřídeli poháněcího bubnu a s rámem
pohonu uloženým na kloubu na ocelové konstrukci poháněcí stanice. Napínací
zařízení pracuje v automatickém režimu, je ovládané centrálním řídícím systémem a reguluje velikost napínací síly dle potřeb provozu pásového dopravníku.
Střední část dopravníku tvoří nenávazné střední díly a části upravené pro
šikmý stěrač. Vratná stanice je navržena s posuvnou násypkou a vloženým
dopadovým skluzem, umožňujícím zmírnit namáhání dopravního pásu při
dopadu velkých kusů materiálu.

Pásová doprava 921-926
Jde o pásové dopravníky šířky 1800 mm určené k dopravě skrývky z 2. skrývkového řezu. Linka je tvořena stávajícími porubními dopravníky, stávajícím
spojovacím dopravníkem, novými spojovacími PD 921 a PD 922 a novými
dopravníky PD 923, PD 924, PD 925, PD 926 ve výsypkové části a novým

S vozem B=1800 mm na housenicích. Všechny nové poháněcí stanice PD
921-926 jsou vybaveny druhým napínáním v náběhovém díle. Střední část
dopravníků sestává z nenávazných středních dílů, vybavených girlandovými
stolicemi. Poháněcí stanice jsou dvoububnové, přesuvné pomocí jednotek OKJ
130 P. Základní nosná OK je tvořena příhradovou střední částí a plnostěnnou
přední a zadní částí. Jednomodulová rozvodna je umístěna na ocelové plošině
nad poháněcí stanicí, napínací vrátek na plošině za rozvodnou. Poháněcí stanice
je uložena na pontonu upraveném pro uchycení OKJ 130P.
K předávání dopravovaného materiálu skrývky z pásového dopravníku na
zakladač je určen Shazovací vůz SV1800H/01. Je součástí příslušenství dálkové pásové dopravy šířky 1800 mm. Účelem nové stavby shazovacího vozu
je doplnění výstavby technologické linky dálkovou pásovou dopravu pro
2. skrývkový řez Dolů Bílina DB ve vazbě na provoz nového rýpadla KK 1300.
Shazovací vůz se skládá z pěti hlavních celků a příslušenství. Hlavními celky
jsou podvozky, smyčková část, otočná část, výložník a náběžná část. Všechny
hlavní celky jsou vzájemně smontovány, propojeny jednotlivými typy instalací
a tvoří dohromady jeden funkční celek.
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Zauhlování Nového zdroje 660 MWe v Elektrárně Ledvice
V roce 2013 rovněž pokračoval projekt zauhlování Nového zdroje 660 MWe
v Elektrárně Ledvice, který NOEN, a.s. kompletně zajišťuje pro společnost ČEZ,
a.s. Prováděli jsme montáž Stabilního hasicího zařízení pro OB01 a montáž
DPS 01.11 (Dílčí provozní soubor) – odsávacího zařízení a centrálního vysavače.
Následovaly Individuální zkoušky (IZ) těchto zařízení po montáži, které byly
zakončeny Protokolem o ukončení montáže.

Jako práce nad rámec Smlouvy vyžádané objednatelem jsme realizovali výfuky
od ventilátorů odsávání vně budovy kotelny a výměnu naftového stojanu za
vícekapacitní.
Závěrem roku byly provedeny úspěšné zkoušky celé trasy zauhlování (bez
materiálu), abychom si byli jisti, že naše zařízení je schopno přepravit palivo
do bunkrů.
Vybudováním Nového zdroje 660 MWe s postupným odstavením dvou stávajících bloků o výkonu 2x110 MWe hodlá ČEZ, a.s. podstatně snížit emise
Elektrárny Ledvice a současně zvýšit její výkon.
Rozhodnutí ČEZ vybudovat tento nejmodernější elektrárenský blok v ČR
v areálu stávající elektrárny s sebou přineslo nemalé úpravy. Jednou z nich
je, že stávající skládka musela ustoupit nové chladicí věži a buduje se skládka
nová společně s novým zauhlováním stávajících bloků (stávající fluidní kotel
č. 4 zůstane v provozu) a následně se zauhlováním bloku nového.
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Tato úprava, přesunutí stávající skládky a nové zauhlování, je předmětem
Obchodního balíčku 01, jehož realizaci získala ve výběrovém řízení společnost
NOEN, a.s.
Realizace je rozdělena i časově do dvou etap. První etapa, tzv. Uvolnění staveniště, je nutná pro zajištění chodu elektrárny, ale zároveň uvolní plochu stávající
skládky pro staveniště částí Nového zdroje. Druhá etapa - Zauhlování Nového
zdroje, která začala po vybudování kotelny nového bloku, zajistí dopravu uhlí
do bunkrů tohoto nového bloku.

1. etapa – Uvolnění staveniště pro Nový zdroj
Pomineme-li rekonstrukci dopravníkového mostu T1 (výměna poškozených
prvků příhradové konstrukce mostu, nové nátěry ocelové konstrukce, výměna
opláštění a obou pásových dopravníků T1A,B), čeká nás u dopravníkového
mostu T2 a přesypné věže V2 nejsložitější část této etapy.
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Osa nového mostu je totožná s prvními dvěma poli mostu stávajícího. Následně
i přesypná věž V2 je pod osou stávajícího mostu, jehož prostřednictvím se
zauhluje stávající skládka i všechny stávající bloky. Vzhledem k tomu, že sklon
nového mostu bude o něco mírnější než stávajícího, bylo možné částečně
vystavět přesypnou věž V2 až do úrovně budoucího uložení nového mostu.
Nová konstrukce obou polí mostu T2, včetně vybetonované podlahy, předmontované části technologie bude připravena na předmontážním pracovišti.  
Na demontáž konstrukce stávajícího mostu včetně technologie, stavbu nových
polí a zprovoznění zauhlování budeme mít pouze tolik času, na jak dlouho vydrží
zásoba uhlí na naplněné stávající skládce (cca 10–12 dní). Tato složitá operace,
se skoro hodinovým harmonogramem jednotlivých prací, bude pochopitelně
možná až po zprovoznění zbývajících částí celé trasy nového zauhlování.
Ty jsou následující: z věže V2 vychází dopravníkový most T3 – sedm polí o celkové délce cca 190 metrů do objektu drtírny. Most je uzavřený, příhradový,
ocelobetonová podlaha s připravenými kotevními destičkami pro montáž nosné
konstrukce dopravníkových pásů, střecha plochá s HDPe na trapézovém plechu
a tepelné izolaci a vyhřívanými dešťovými vpustěmi, opláštění trapezovým
plechem včetně atik. Trapezové plechy jsou sjednoceny v rámci architektonické
studie celého Nového zdroje. V mostě jsou dva pásové dopravníky (vždy jeden
záložní) o výkonu až 750 t/h.
Drtírna je objekt půdorysně o rozměrech 50x23 metrů, ocelový skelet s ocelobetovovými podlahami a vestavěnou železobetonovou stolicí pro osazení
dvou kladivových drtičů, opláštěný opět trapezovými plechy včetně zateplení.
Technologicky je drtírna, kromě osazení drtičů o výkonu 2x150 t/h, jakási
křižovatka pásových dopravníků. Umožňuje jednak pokračování dopravy uhlí
na skládku, případně do ocelového nadzemního vyrovnávacího zásobníku
(vyloženého nerezovým plechem), a také obchůznou trasu mimo drtiče do
bloků B2 a B3 a později trubkovými dopravníky T14A,B k Novému zdroji.
Z drtírny proto vychází jeden dopravníkový most T10 – dvě pole o celkové
délce cca 55 metrů, jehož střední podporu tvoří nadzemní vyrovnávací zásobník do přesypné věže V3, dále trubkový dopravník T6A,B – sedmnáct polí
o celkové délce cca 480 metrů a v půdorysném oblouku 250 m do bunkrové

stavby bloků B2,B3,B4 a do drtírny se vrací dopravníkový most T9 – délky
cca 20 metrů z kanálu zauhlování. Vedle objektu drtírny je postaven objekt
Garáže a dílny buldozerů, zděná jednopatrová konstrukce.
Pokračujeme-li v trase uhlí na skládku, z dopravníkového mostu T10 se
uhlí v přesypné věži V3 dostává na dopravníkový most T11, který pomocí
teleskopických shrnovacích rukávců zásobuje novou skládku. Plocha skládky
bude zpevněna kamenivem, odvodněná průsakem do drenážního systému
v podloží skládky, obvod skládky bude ohraničen železobetonovými silničními
svodidly. Plocha skládky je 11 500 metrů čtverečních s trvalou kapacitou
cca 40 000 tun uhlí.
Pro snížení prašnosti vně perimetru elektrárny je součástí vybraných prostorů
stavba 10 metrů vysokých protiprašných stěn. Ze skládky se palivo dostane
přihrnutím nad rošty hlubinného zásobníku. Hlubinný zásobník je podzemní
vodotěsná železobetonová monolitická konstrukce o rozměrech cca 86x13 metrů. Konstrukce je navržena jako štěrbinový zásobník, štěrbina bude opatřena
ocelovým uzavíracím mechanizmem. Vyhrnován bude pomocí vyhrnovacího
vozu z každé strany zásobníku na pás T8 a přesypem na pás T9 zpět do drtírny.
Dalo by se říci, že dominantou této etapy je otevřená mostní lávka pro trubkové dopravníky T6A,B. Příhradová konstrukce v půdorysném oblouku lemuje
budoucí chladící věž a stoupá do přesypu na stávající bunkrové stavbě. A zde,
přesyp na dopravníky T7A,B je další kritický bod této etapy. Po dobu výměny
těchto dopravníků (pochopitelně postupně) není zálohováno zauhlování jednotlivých stávajících bloků. Práce při výměně navíc musí probíhat za provozu
druhého pásu. Založení všech stojek mostů, jako i drtírny je na vrtavých pilotách, průměru 1200, resp. 1500 mm.

2. etapa – Zauhlování Nového zdroje
Druhá etapa začala po vybudování kotelny a mezistrojovny. Z důvodů koordinace prací se zakládáním nového bloku bylo potřeba připravit piloty pro stojky
mostní lávky trubkových dopravníků T14A,B před hloubením stavební jámy
pro založení Hlavního výrobního bloku.
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Z přesypu v drtírně (bez nutnosti drcení) je nový zdroj zásoben palivem trubkovými dopravníky T14A,B. Jedná se opět o příhradovou konstrukci mostní
lávky bez opláštění, stoupající do přesypné věže V4, na úroveň cca 57 metrů.
Ve věži je palivo přesypáno na dopravníkové pásy T15A,B a z těchto pásů na
pásy T16A,B a ve věži V5 na pásy T16C,D. Dopravníkové pásy T15A,B jsou
umístěny v dopravníkovém mostě T15 a ten je schován v koridoru, který vznikl
při architektonickém tvarování celého Nového zdroje opláštěním prostoru
mezi věžemi V4 a V5. Pásové dopravníky T16A,B,C,D jsou již v prostoru nové
kotelny, kotvené přímo na nosníky plošiny +51 metrů. Dopravní výkon do
nového zdroje je projektován na 750 t/h.
Zprovoznění zauhlování Nového zdroje se uskutečnilo na konci roku 2012. Po
dokončení obou etap zauhlování by se Elektrárna Ledvice měla stát nejmodernější elektrárnou nejen v ČR, ale i ve střední Evropě.
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Projekt Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II,
Obchodní balíček 01 (OB01) – Zauhlování
Společnost NOEN, a.s. je taktéž generálním dodavatelem provedení komplexní
obnovy dopravních cest systému zauhlování v elektrárně Prunéřov II. Tento
systém zajištuje dopravu energetického uhlí z příjmového místa tvořeného
vykládacím (hlubinným) zásobníkem do prostoru mezibunkrové stavby do
kotelních zásobníků jednotlivých bloků B21 až B25. Jmenovitý výkon systému
zauhlování bude 1 600 t/h paliva. Zakázka probíhá za stávajícího provozu
elektrárny.
Celá trasa dopravy paliva je řešena jako dvoulinková, každá linka měří 1815
metrů. Kvůli tomu, aby byla zajištěna stálá výroba elektrické energie, tak v roce
2013 proběhla rekonstrukce linky A při provozu linky B, v roce 2014 bude
následovat rekonstrukce linky B při provozu linky A. Současně v prunéřovské
elektrárně, která byla postavena v letech 1981 až 1982, běží rekonstrukce tří
bloků B23 až B25. S obnovou bloků B21 a B22 se již nepočítá, postupně se
plánuje jejich útlum. Stejně starý jako elektrárna je i systém zauhlování, proto
i ten prochází komplexní obnovou.
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Vedle obnovy přímé dopravní cesty je naplánována i rekonstrukce dopravy
paliva na skládku a ze skládky zpět do hlavní dopravní cesty na kotelnu. Rekonstrukce předpokládá částečnou repasi stávajících dílů a částečné dodání
nových technologií, jako například pochodů pásových dopravníků. Ty musí být
projektovány dle délky dopravníků, případného sklonu dopravníků a množství
přepravovaného paliva. Nové pohony by měly zaručovat delší životnost při
současně nižších nárocích na údržbu.
Součástí dopravního systému zauhlování je také zařízení pro kvalitativní
a kvantitativní přejímku dodávaného uhlí - pásové obchodní váhy, magnetické
separátory kovu, vzorkovače paliva včetně linky jemného mletí - a zdvihací
zařízení. Tyto části prošly buď výměnou, nebo byly repasovány. Zcela novými
technologiemi, které v systému zauhlování prunéřovské elektrárny původně
neexistovaly, jsou zařízení pro techniku prostředí. Jde o průmyslové vysavače,
odsávací zařízení, vysokotlaké mlžící zařízení a velká část protipožárního zabezpečení. Protipožární zabezpečení neboli sprinklerové a drenčerové stabilní
hasicí zařízení je instalováno po celé trase zauhlování.
Nový systém zauhlování reaguje také na požadavky na životní prostředí, na hlukovou zátěž. Při realizaci budou všechna strojní zařízení v dopravním systému
zauhlování modernizována tak, aby byly minimalizovány zdroje hluku a vibrací.
Ve spojitosti se základní technologickou činností všech zařízení nevznikají
odpady, pouze odpadní voda z proplachu filtrů.
Prach vznikající při činnosti systému se likviduje několika způsoby:
  stacionární a mobilní průmyslový vysavač - odtlaková pneumatická doprava,
která dopravuje odsátý prach z několika určených míst do místa odlučování
  odsávání - odprašky jsou z filtrů kontinuálně odebírány a přes zvlhčovací
zařízení vráceny zpět do materiálu na zvolený pásový dopravník
  mlžení přesypů dopravy paliva - snížení polétavé prašnosti, ke kterému při
dopravě paliva dochází
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Způsob ovládání systému zůstává stejný. Probíhá přes tzv. velín, kde jednotlivé směny řídí provoz pásových dopravníků a souvisejících technologií, určují
jaké množství paliva se má přepravovat, do kterých kotelních zásobníků pro
optimalizaci spalování.
Společnost NOEN, a.s. pracuje přesně podle předem schváleného harmonogramu. V roce 2014 bude následovat realizace zauhlovací linky B. Celé dílo
bude předáno do dvouletého garančního provozu v říjnu tohoto roku. Konečné
převzetí je naplánováno přesně o 24 měsíců později. Pracovníci NOEN, a.s.
budou dohlížet zejména na provedení všech předepsaných zkoušek, dodržení
garantovaných parametrů, zajištění funkce a činnosti jednotlivých částí díla,
a na činnosti a manipulace obsluh.

Obnova dopravních cest systému zauhlování v elektrárně Prunéřov II představuje pro naši společnost formu dodávky „na klíč“. Zahrnuje poměrně velké
množství činností. Je to zejména vypracování a dodání realizační dokumentace díla a další projektové dokumentace včetně dokumentace skutečného
provedení, výrobu, dodání a montáž díla, zařízení staveniště, napojení díla
na navazující zařízení, vyzkoušení díla, jeho uvedení do provozu a poskytnutí
záruk. Součástí je rovněž řízení realizace díla včetně zabezpečení systému
jakosti a zdokumentování jeho dodržování, provedení všech příslušných kontrol
a zkoušek, získání a dodání potřebných protokolů, povolení, potvrzení a schválení nutných pro provedení a zprovoznění díla, likvidace odpadů vzniklých ve
spojení s realizací díla, dodání náhradních dílů, zaškolení personálu a odstranění
případných vad v záruční lhůtě.
Rekonstrukce systému dopravních cest je součástí projektu Komplexní obnovy
elektrárny Prunéřov II, který má životnost elektrárny postavené na začátku 80.
let minulého století prodloužit o 25 let. Současně dojde k naplnění požadavků
ochrany životního prostředí a legislativy na dobu životnosti elektrárny, splnění
ekonomických požadavků i požadavků na technické standardy. V provozu zůstanou tři výrobní bloky z původních pěti, celkový instalovaný výkon dosáhne
hodnoty 3 × 250 MWe. Činnost zbylých dvou bloků bude v budoucnu utlumena.

V roce 2013 NOEN, a.s. realizovala v elektrárně Prunéřov následující části díla:
  rekonstrukce zauhlovací linky A včetně vyhrnovacích vozů, pásových vah,
     vzorkovače paliva, linky jemného mletí, magnetického separátoru, indikátoru
    kovů, hydraulických agregátů
   první etapu balených jednotek, tedy zařízení pro techniku prostředí, proti
    požární zabezpečení, zdvihací zařízení
  dokončení rekonstrukce skládkového stroje SS2 a předání k užívání
  zahájení rekonstrukce skládkového stroje SS1 (od září)

Provoz kolesového rýpadla KK 1300
Rok 2013 byl již třetím rokem provozu kolesového rýpadla 1300, které společnost NOEN, a.s. dodala Severočeským dolům a.s. v červnu 2011. Dosavadní
činnost tohoto unikátního stroje lze hodnotit jako velice zdařilou, bez vážných
provozních nebo technických komplikací. Rýpadlo také v roce 2013 splnilo
veškerá očekávání, ani po technické stránce se neobjevily žádné potíže.

Kolesový velkostroj KK1300 pro těžbu
v povrchových hnědouhelných dolech
vznikl v Česku
po téměř pětadvaceti letech.
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Rýpadlo pracuje na severních svazích dolů Bílina, provádí těžbu skrývky na 2.
řezu. Zde převažují horniny terciérního stáří, miocenního stupně. Jsou převážně
zastoupeny prachovitými jezerními jíly, šedé až šedožluté barvy, pevného
charakteru. V letech 2014 a 2015 se počítá s postupným přesunem rýpadla
na 6. skrývkový řez, kde bude vystaveno složitějším těžebním podmínkám
v podobě těžko rozpojitelných jílů s výskytem sideritických pelokarbonátů.
Rýpadlo prochází pravidelnými revizemi, výsledky všech kontrol a prohlídek
odpovídají legislativním požadavkům na technický stav stroje. Náplní těchto
kontrol je především stav ocelové konstrukce, stav pojistného tenzometrického zařízení, stav vyhrazeného technického zařízení, kontrola technického
stavu převodovek zdvihu kolesového výložníku, stav ocelových lan, stav
kulové dráhy otočného svršku, pravidelná diagnostika pohonů dopravní linky
a tribodiagnostika. Nedílnou součástí provozu stroje je plánovaná preventivní
údržba. Naprostou samozřejmostí je nepřetržité komplexní sledování celkového
technického stavu stroje.

39

S potěšením můžeme konstatovat, že všechny hlavní uzly tohoto sofistikovaného stroje moderní koncepce jsou v pořádku a nevyskytuje se u nich žádná
zásadní vada. Celkovou osádku rýpadla tvoří 33 pracovníků rozdělených do
čtyřsměnného nepřetržitého provozu. Další dva pracovníci koordinují údržbu,
stav náhradních dílů a nezbytné kroky související s organizací provozu.
DOSAVADNÍ TĚŽBA RÝPADLA:
2011 (zahájena 20. srpna)
2012
2013
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1 250 000 m3
4 560 000 m3
8 069 000 m3
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Strategické
záměry

STRATEGICKÉ ZÁMĚRY
SPOLEČNOSTI NOEN, a.s.

Vůdčím strategickým záměrem společnosti NOEN, a.s. je dosažení úrovně
nadprůměrně prosperující firmy v oblasti inženýringu dodávek investičních
celků, a to v následujících oborech:
  Těžební zařízení pro povrchové dobývání a skládkové hospodářství
  Dálková a technologická doprava sypkých hmot
  Zařízení pro manipulaci s materiálem
  Modernizace těžebních zařízení
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Mezi strategické cíle společnosti dále patří komunikační aktivity zaměřené
na zvyšování povědomí o značce, posilování pozice jak na tuzemském trhu,
tak i v zahraničí.
Společnost NOEN, a.s. buduje skupinu kapitálově stabilizovaných a finančně
silných firem s významným postavením na energetickém trhu. Jde o firmy
projekční, inženýrsko-dodavatelské, strojní a stavební, ve kterých NOEN, a.s.
majetkové podíly již vlastní a nebo jsou součástí připravovaných akvizičních
aktivit. Vybudováním holdingu hodláme trvale posilovat image komplexní firmy,
snížit nákladovost a zajistit dlouhodobý růst pro své akcionáře.
V rentabilitě obratu kapitálu a v produktivitě práce zamýšlíme dosáhnout nejméně takových parametrů jako špičkové firmy ve stejném odvětví.

Prostředkem k dosažení a naplnění tohoto strategického záměru je poskytování
profesionálních služeb a řešení na základě individuálního přístupu k zákazníkům,
serióznosti v obchodních vztazích a vysokého standardu a kvality.
Společnost NOEN, a.s. bude i nadále působit v oblasti energetiky s cílem
postupně posilovat své výjimečné postavení jedné ze šesti světových společností působících na vrcholné úrovni v dané oblasti. Vzhledem k razantnímu
nástupu na zahraniční trhy budeme i nadále posilovat a rozšiřovat naše projekční kapacity.
V rámci účasti v nabídkovém procesu na modernizaci stávajících elektráren,
hnědouhelných dolů a výstavby nových energetických zdrojů bude společnost
NOEN, a.s. používat i nadále seriózní cenovou politiku garantovanou dlouhodobou finanční stabilitou, nabízet vstřícnost požadavkům zákazníka, zaručovat
garantování kvality a lhůt realizace investičních celků a další nadstandardní
metody, umožněné vysokou technicko-technologickou úrovní společnosti,
invencí a zkušenostmi týmu špičkových projektantů a dalších odborníků.
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Cílem je postupně posilovat své
výjimečné postavení jedné ze šesti
světových společností
působících na vrcholové úrovni
		v dané oblasti.
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Řízení
jakosti

ŘÍZENÍ JAKOSTI
A TECHNICKÁ
PŘIPRAVENOST

Společnost NOEN má zaveden systém
řízení jakosti dle ISO 9001:2008
a 14001:2004.

Společnost NOEN, a.s. investovala v roce 2013, stejně jako i v letech předchozích, nemalé prostředky do softwarového a hardwarového vybavení pro
zvýšení efektivity své projektové, konstrukční, vývojové a výzkumné činnosti.
Tato investice byla spolufinancována z prostředků Evropské unie.
Společnost modernizovala síťovou infrastrukturu včetně propojení všech
poboček. Nakoupila čtyři centrální servery, 39 pracovních stanic, sedm kancelářských počítačů a sedm notebooků včetně nejnovější verze kancelářského
balíku od Microsoftu Office 2013.
V oblasti softwarového vybavení pro podporu projektové a konstrukční činnosti navýšila počty licencí 3D modelovacího nástroje Autodesk Inventoru již
na 51. Díky této investici může společnost NOEN, a.s. používat nejnovější
technologie v oblasti modelování a zvyšovat tak produktivitu navrhování ve
2D a 3D. V oblasti serverů využívá nejnovější a nejmodernější trendy včetně
virtualizace serverů, která zajišťuje optimální využití hardwaru, jež je k dispozici
včetně vyšší dostupnosti serverů.
Společnost NOEN, a.s. má zaveden systém řízení jakosti dle ISO 9001:2008
a 14001:2004.

AUTODESK
INVENTOR
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Informační
systém

43

PODNIKOVÝ INFORMAČNÍ
SYSTÉM (ERP)
VE SPOLEČNOSTI
NOEN, a. s.

jsou zde prezentovány jako navzájem propojené hodnoty, se kterými je dále
možné pracovat s využitím standardních nástrojů pro finanční rozpočtování.
Pomocí reportovacího nástroje JET Essentials, který je integrován s Microsoft
Excel a Microsoft Dynamics NAV, získává společnost flexibilní reporty, které
jsou důležitým podkladem pro manažerské rozhodování.

Ve společnosti NOEN, a. s. pracuje moderní informační systém, který řídí
náročné a dlouhodobé projekty z procesního i finančního hlediska. Cílem jeho
zavedení bylo, aby ERP systém Microsoft Dynamics NAV zajišťoval procesy od
řízení obchodních případů přes přípravu zakázek, kalkulaci nabídek, plánování
kapacit, řízení dodavatelů a tvorbu harmonogramů až po správu financí, řízení
cash flow, vyhodnocování zakázek a evidence a řízení reklamací.

Po ukončení implementace Microsoft Dynamics NAV byl nasazen Microsoft
SharePoint Online, jako nástroj pro evidenci a správu dokumentů a sdílení
informací v projektových týmech.

Důležitým parametrem při výběru ERP systému bylo, aby nedocházelo k přílišné zátěži zaměstnanců při pořizování dat do systému, při zachování dostatku
informací pro vyhodnocování efektivity zdrojů a ziskovosti zakázek.

ERP systém Microsoft Dynamics NAV s nadstavbovým řešením BIZ4BuildIn je
vyvinut přímo pro inženýrské, projekční, stavební a projektově řízené společnosti. Jde o nástroj pro komplexní zpracování zakázek, ucelenou správu a evidenci veškeré projektové dokumentace, podporu projektového a finančního
řízení. Právě pozitivní reference, přesné pokrytí všech procesů a mezinárodně
uznávaný podnikový informační systém, schopný vést paralelně účetnictví dle
národních legislativ i IFRS se staly rozhodujícím kritériem pro výběr NAVISYS
coby implementačního partnera.

Projektoví manažeři nyní sledují průběh celého projektu v přehledném okně
s Ganttovým diagramem a u každé fáze projektu je odkaz na veškerou související dokumentaci i plnění časového plánu, rozpočtu a plánu cashflow. Díky
pokročilým nástrojům lze sledovat a plánovat vytíženost a kapacity zdrojů.
Systém umožňuje pružně plánovat v Ganttově diagramu a to i na základě
odbornosti a individuálních kalendářů, které lze nastavit pro skupinu zdrojů
nebo na jednotlivého zdroje.
Součástí komplexního řešení je využití výstupů projektového řízení pro finanční
řízení společnosti. Díky napojení BIZ4BuildIn na standardní finanční moduly
Microsoft Dynamics NAV lze cíleně sledovat náklady na realizaci zakázek,
alokovat nerozdělené přímé i nepřímé náklady na konkrétní zakázky. Systém umožňuje transformovat cash flow jednotlivých zakázek jako součásti
celkového výhledu cash flow společnosti. To zahrnuje jak zakázkové toky,
tak finanční toky související s úhradami mezd, daní, splátek úvěrů a dalších
opakovaných i jednorázových plateb. Zakázkové cash flow se také využívá pro
sestavení obchodního plánu. Ten vychází částečně ze skutečnosti zaúčtované
v účetnictví a z plánu tvořeného právě zakázkovým cash flow. Skutečnost a plán
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Dalším krokem v rozvoji řešení je automatizace propojení systémů Dynamics
NAV a SharePoint.

Hlavními přínosy jsou přehledné a rychle dostupné informace pro všechny
uživatele, komplexní zpracování zakázky od správy kontaktů až po finální reporty, podpora projektového a finančního řízení podniku. Zásadním přínosem
je automatizace procesů, která výrazně omezuje chybovost uživatelů a zvyšuje
produktivitu.
Všechny projekty lze nyní řídit z jednoho místa – přímo z modulu BIZ4BuildIn
v Microsoft Dynamics NAV – a to od obchodní kalkulace, přes samotný projekt
realizace technické dokumentace, který už řídí projektový manažer, až po předání veškeré výrobní dokumentace výrobcům jednotlivých subkomponentů.
Přístup k informacím o probíhajících projektech má nejen příslušný projektový
manažer, ale i vedení firmy a další klíčoví pracovníci. Všechny informace mají
jednotnou a srozumitelnou formu, pracuje se s jednou verzí dat. Systém
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umožňuje omezení přístupových práv jednotlivým uživatelům tak, aby se každý
z nich pohyboval pouze ve svěřené oblasti.
Pomocí Ganttova diagramu je sledován průběh projektu (časový plán, cashflow,
odkazy na příslušné dokumenty). Projektový manažer má neustálý přehled
o průběhu všech dílčích úkolů i o všech přijatých a odeslaných platbách
souvisejících s projektem. Současně má přehled o stavu realizace dle naplánovaného harmonogramu. Systém také umožňuje efektivně řídit změny, ke
kterým běžně dochází u dlouhodobých projektů. Práce projektového manažera
se po implementaci systému zrychlila v průměru o 40 %, protože informace
o stavu a průběhu projektu nemusí neustále aktivně vyhledávat, ale má je
k dispozici přímo v systému.

Informační systém (ERP)
Data services
Access control

Po nasazení ERP systému dokážeme rychle identifikovat případné chyby i jejich
příčiny a efektivně se bránit proti jejich opakování.

Finance accounting

Velkým přínosem se stala také automatizace dalších agend, jako je například
workflow faktur.

Human resources

Po zahájení expanze na zahraniční trhy se projevila i celá řada dalších přínosů
systému, včetně například přípravy konsolidované finanční uzávěrky či podpory
více národních legislativ.

Engineering
Purchasing
Projekt management
CRM
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Životní
prostředí

CÍLE A ZÁSADY
PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
VE SPOLEČNOSTI NOEN, a.s.

Vedení společnosti NOEN, a.s. vyhlašuje tuto politiku životního
prostředí:
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Naplnění politiky životního prostředí od každého pracovníka
požaduje:

1. Aktivně se podílet na zachování přírodních hodnot země pro příští generace.

  Dodržování všech zásad a ustanovení dokumentovaných postupů.

2. Prověřovat systém řízení společnosti zaměřený na ochranu životního prostředí a plnit požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu životního
prostředí.

   Aktivní naplňování cílů životního prostředí v oblasti jeho pracovního zařazení.
  Neustálé zdokonalování znalostí o ochraně životního prostředí.

3. Minimalizovat dopady své činnosti na životní prostředí a hledat možnosti
jeho zlepšování. Zákazníkům nabízet řešení s optimalizovaným vztahem k životnímu prostředí.
4. Prosazovat politiku životního prostředí ve vztahu s dodavateli a zajistit dostupnost této politiky pro své zákazníky i veřejnost.

Vedení společnosti NOEN, a.s. se pro naplnění politiky životního
prostředí zavazuje:
1. Zajišťovat potřebné zdroje pro naplnění politiky životního prostředí a trvalé
zlepšování enviromentálního managentu systému.
2. Nést plnou zodpovědnost za uplatňování politiky životního prostředí při
řízení společnosti.
3. Prevenci znečišťování považovat za nedílnou součást celkové strategie
společnosti.
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Zodpovědný přístup
k životnímu prostředí je zárukou,
že společnost NOEN
je a bude partnerem
kvalitním environmentálním profilem.
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Lidské
zdroje
Společnost NOEN, a s. zaměstnává tým více než 100 špičkových projektantů, konstruktérů a dalších odborných pracovníků s dlouholetou praxí, kteří
veškeré projekční a konstrukční práce provádějí na nejmodernější hardware
a software technice.
Tým průběžně doplňují zkušení manažeři i projektanti. V roce 2013 přijala
společnost NOEN, a.s. jedenáct nových zaměstnanců, kteří se zapojili do
pracovního procesu v Praze, Uničově, Chrudimi a Bílině, kde projekční pracoviště funguje od roku 2010. Se čtyřmi pracovníky byla po vzájemné dohodě
činnost ukončena.
Společnost NOEN, a.s. také aktivně spolupracuje s posluchači Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) a postupně je připravuje na práci ve
svém oboru. Studenti docházejí do pražské projekční kanceláře a zpracovávají
zadané úkoly. Jedná se zatím o pomocné práce, které však velmi usnadňují
činnost profesionálním projektantům. Mladí technici zároveň řeší diplomové
práce dle témat zadaných vedoucím projektantem.
Do budoucna se NOEN, a.s. hodlá ucházet o spolupráci i s dalšími českými
technickými vysokými školami. Cílem je vytvoření trvalé spolupráce při výchově
absolventů, a to již od jejich brzkého nástupu do škol. Výchova dobrého projektanta totiž trvá nejméně pět let, takže je třeba s ní začít velmi brzy.

Společnost NOEN aktivně spolupracuje
s posluchači Českého vysokého učení
technického v Praze a postupně je
připravuje na práci
ve svém oboru.
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Dárcovství,
sponzorský
program

SPONZORSKÝ PROGRAM
A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ
AKTIVITY SPOLEČNOSTI
NOEN, a.s.

Společnost NOEN, a.s. se pilně angažuje ve veřejně prospěšných aktivitách.
Zaměřuje se přitom především na sociální oblast, školství a zdravotnictví,
podporuje také mnohé kulturní instituce, sportovní programy a jednotlivé
sportovce.
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Stejně jako v předchozích letech tak i v roce 2013 směřovala subvence společnosti NOEN, a.s. zejména subjektům v Ústeckém, Olomouckém kraji a v Praze.
Největší finanční objem mířil na podporu hokejových klubů Piráti Chomutov,
SK Kadaň, HC Klášterec nad Ohří, Hokej Uničov a NOEN Extraligy juniorů.
Společnost NOEN, a.s. pokračuje i nadále v mnohaletém partnerství s Českou
atletikou, a.s. Poskytnuté finanční prostředky jsou používány na pořádání
domácích mistrovských soutěží, mezistátních utkání konaných v Česku a na
pravidelnou společensko-sportovní událost Atlet roku, kde jsou oceněni
nejlepší atleti reprezentující ČR.
V roce 2013 společnosti NOEN, a.s. a Remis-NBC, spol. s r.o. opět uspořádaly
zdařilou golfovou akci Turnaj přátel, jejíž veškerý výtěžek putoval ve prospěch
neziskových organizací – Klub přátel červenobílé hole, Dětský domov Chrudim
a dvou velice vážně postižených dětí.
Za nedílnou součást rozvoje moderní společnosti považuje NOEN, a.s. samozřejmě též kulturu. V letošním roce jsme se stali partnery například Kulturního
léta Uničov a Veselého léta v Chrudimi.
Za zmínku zajisté stojí i naše spolupráce na přípravě novoročenek s Dětským
domovem v Chrudimi, v Litovli, s Klubem přátel červenobílé hole a s občan-
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ským sdružením Motýlek. Ti všichni pro nás po celý rok vyráběli novoroční
přání, kterých bylo nakonec 700. Každá novoročenka se tak stala originálem.
V červnu 2013 tomu byly již tři roky, co České vysoké učení technické v Praze
(ČVUT) a společnost NOEN, a.s. uzavřely generální partnerství. Za tuto dobu
bezmála několik desítek studentů v praxi poznalo, jak vznikají zajímavé a jedinečné projekty v oborech, které studují, a v kterých my zároveň působíme.
Pod vedením odborníků ze společnosti NOEN, a.s. studenti pracovali a stále
pracují na svých nejrůznějších odborných pracích a zúčastnili se také několika
odborných přednášek a seminářů, které jsme pro ně přichystali.
Studenti se na praxi u nás dostávají k reálným zakázkám, nezadáváme jim úkoly,
které se nakonec nezrealizují. Mají možnost pracovat mezi velice zkušenými
specialisty v oboru strojírenství, potkávají se s odborníky v oboru ocelových
konstrukcí, strojních zařízení, elektro a řídících systémů, ale i realizace staveb
a samozřejmě obchodu.
Ochrannou ruku nad studenty, kdy jim ze začátku trpělivě pomáhá se zaučením, drží ve společnosti NOEN, a.s. současný technický ředitel Jakub
Krása. Postupem času se studenti pod jeho dohledem také aktivně zapojují
do aktuálních projektů.
Dosavadní spolupráci se studenty ČVUT si ve společnosti NOEN, a.s. velice
chválíme a s jejich výkony jsme velmi spokojeni. Připravenost studentů je na
vysoké úrovni a věříme, že i v budoucích letech to bude obdobné.

Společnost NOEN se zaměřuje
na veřejně prospěšné aktivity, především na oblast
sociální, školství, zdravotnictví
a angažuje se v mnoha kulturních
a sportovních akcích.
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V roce 2013 společnosti NOEN
a REMIS-NBC, spol. s r.o. opět uspořádaly zdařilou
golfovou akci Turnaj přátel, jejíž veškerý výtěžek
putoval ve prospěch
neziskových organizací.
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Zpráva
dozorčí rady

DOZORČÍ RADA
SPOLEČNOSTI NOEN, a.s.
V ROCE 2013

Dozorčí rada vykonávala svoji funkci v souladu s legislativou České republiky
a se stanovami společnosti. V roce 2013 pracovala dozorčí rada v následujícím
složení:
předseda dozorčí rady  ................................ Ing, Petra Veverková
člen dozorčí rady  ........................................ Ing. Michaela Sadílková
člen dozorčí rady  ....................................... MgA. Kateřina Rosová Veverková
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V roce 2013 zasedala dozorčí rada celkem dvakrát. Vedení společnosti předkládalo na těchto zasedáních požadované zprávy umožňující dozorčí radě výkon
stanovených funkcí. Zápisy všech jednání jsou uloženy v archivu dozorčí rady.
Dozorčí rada se ve své činnosti zaměřovala na kontrolu plnění podnikatelského
záměru společnosti. Na svých jednáních sledovala a projednávala vývoj hospodaření, obchodní náplně a kvality výrobků společnosti, dodržování stanov,
obecně závazných předpisů a plnění závěrů předchozí valné hromady. Své
poznatky pravidelně předávala představenstvu společnosti. Předseda dozorčí
rady je pravidelným hostem jednání představenstva společnosti.
Dozorčí rada konstatuje, že měla vytvořeny ze strany společnosti podmínky
pro to, aby mohla plnit svoje zákonem a stanovami určené funkce a průběžně
kontrolovat chod společnosti a činnost představenstva společnosti.
Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2013 a seznámila se s výrokem auditora. Na základě získaných informací dozorčí rada doporučuje valné
hromadě schválit účetní závěrku za rok 2013. Účetní závěrka zobrazuje věrně
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ve všech významných ohledech majetek, závazky a vlastní jmění společnosti
k 31. 12. 2013 a její hospodářský výsledek a finanční situaci za účetní období
roku 2013 v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví a ve znění
pozdějších předpisů.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti NOEN, a.s.:
1. Schválit účetní závěrku společnosti za rok 2013.
2. Schválit návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2013.
V Praze dne 15. dubna 2014

...........................................
Ing. Jaroslav Veverka, MBA
Předseda dozorčí rady
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Zpráva
o vztazích

MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
DLE § 66A ODST. 9 OBCHODNÍHO
ZÁKONÍKU

Datum vzniku:
Období, ke kterému se vztahuje tato zpráva:
Datum sestavení zprávy:

15. srpna 1997
1.1. 2013 – 31.12.2013
15.3. 2014

3. PROPOJENÉ OSOBY

NOEN, a.s.
Se sídlem: Václavské náměstí 802/56, Praha 1, PSČ 110 00
ke dni 31.12.2013

3.1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROPOJENÝCH OSOB

Ovládající osoby: osoby přímo ovládající ovládanou osobu

1. ÚVOD
3.2. IDENTIFIKACE OVLÁDAJÍCÍCH OSOB

Tato zpráva byla vypracována na základě povinnosti dle §66a(9) obchodního
zákoníku (dále jen OZ). Popisuje vztahy s propojenými osobami, tj. podle OZ
vztahy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a vztahy mezi ovládanou
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Vztahy
jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti vyhovět § 17-§20 OZ, týkající
se obchodního tajemství. Údaje zprávy vycházejí z účetních písemností účetní
jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších
podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Zpráva je zpracována za účetní
období začínající dnem 1. ledna 2013 a končící dnem 31. prosince 2013.
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚČETNÍ JEDNOTCE

Ovládající osobou společnosti NOEN, a.s. (dále jen „Společnosti“) byl v účetním období roku 2013 akcionář Ing. Jaroslav Veverka, MBA, bytem Nad Vltavou
2167, PSČ 252 63, Roztoky u Prahy, který vykonává 66 % všech hlasovacích
práv ve Společnosti.
Druhým akcionářem Společnosti je RNDr. Libor Sadílek, bytem Zlatá Stezka
368, PSČ 403 21, Ústí nad Labem, který vykonává 34 % všech hlasovacích
práv ve Společnosti.“
Představenstvu nejsou známy další osoby, které dále mohly nepřímo ovládat
Společnost, a ke kterým Společnost měla vztah v účetním období 2013 ve
smyslu § 66a odst. (9) OZ.

Název:
Sídlo:

NOEN, a.s.
Václavské náměstí 802/56, Praha 1, PSČ 110 00

Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

256 01 598
Akciová společnost

Propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku v roce
2013 byla následující společnost:

-  provádění staveb, jejich změn a odstraňování
-  projektová činnost ve výstavbě
-  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
  1 až 3 živnostenského zákona

AC TECHNOLOGIES s.r.o., se sídlem Světlá nad Sázavou, Zámecká 730,
PSČ 582 91, IČ: 275 27 794, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24253, výše majetkového podílu
Akcionáře 1 činí 75%

PROPOJENÉ OSOBY:
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DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI NOEN a.s.:

1/ NOEN Recycling & Technologies s.r.o., IČ: 283 95 182, se sídlem: Praha
1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138486, výše obchodního
podílu Společnosti 50%
2/ NOEN EXPORT a.s., IČ: 241 85 035, se sídlem: Praha 1 - Nové Město,
Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17675, výše obchodního
podílu Společnosti 100%,
3/ NOEN majetková, s.r.o., IČ: 243 12 932, se sídlem: Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195336, výše obchodního podílu
Společnosti 100%,
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4/ Bohemia Müller s.r.o., IČ: 250 15 265, se sídlem: Litvínov-Janov, Loupnická
139, PSČ 435 42, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11885, výše obchodního podílu Společnosti
75%, do 6/2013
5/ Elektroprim – Koutník, a.s. IČ: 256 88 812, se sídlem: Praha 4, Michle,
Baarova 3/58, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 5510, výše obchodního podílu Společnosti
75%,
6/ SEA a.s., IČ: 186 08 281, se sídlem: Příbram IV, Pod Anenskou 149, PSČ
261 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 951, výše obchodního podílu Společnosti 77%,
7/ NOEN-Hydro AD, Bulharsko, výše obchodního podílu 40%,
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8/ OOO Noen Export, OGRN 1134205010521, INN/KPP                  
4205265911/420501001, se sídlem 650004, Ruská federace, Kemerovská
oblast, město Kemerovo, ulice Bolševická, dům 2, výše obchodního podílu
Společnosti 99%,
Představenstvu Společnosti není známo, že by v některém z období roku 2013
mezi propojenými či dceřinými společnostmi byly ještě další osoby.
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4. SMLOUVY UZAVŘENÉ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI V POSLEDNÍM
ÚČETNÍM OBDOBÍ A POSKYTNUTÉ PLNĚNÍ
4.1. SMLUVNÍ VZTAHY KE SPOLEČNOSTI
4.1.1. PLNĚNÍ ZE SMLUV UZAVŘENÝCH SE SPOLEČNOSTÍ V PŘEDCHOZÍCH ÚČETNÍCH OBDOBÍCH, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ DOŠLO V ROCE 2013 K PLNĚNÍ.

Právní vztahy mezi propojenými osobami - AC TECHNOLOGIES s.r.o.

proti plnění
(ano/ne jaké)

vznik újmy
( ano / ne )

újma uhrazena
nebo uzavřena smlouva o její úhradě
(ano / ne, příp. datum uzavření)

Smlouvy o nákupu zboží, materiálu, služeb, jiné – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Smlouvy o prodeji zboží. výrobků, služeb, jiné – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Smlouvy o distribuci dodávek – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Smlouvy o technické pomoci – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Smlouvy o půjčce – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Smlouvy o poskytování reklamních služeb – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Smlouvy o nájmu či pronájmu – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Smlouvy o zástavě – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Smlouvy o používání informačních sítí – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Smlouvy o poskytování manažerských služeb – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Označení právního vztahu
–
podmínky uzavření
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proti plnění
(ano/ne jaké)

vznik újmy
( ano / ne )

újma uhrazena
nebo uzavřena smlouva o její úhradě
(ano / ne, příp. datum uzavření)

Licenční smlouvy – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Smlouvy o poskytování know how – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Smlouvy pracovně právní – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Označení právního vztahu
–
podmínky uzavření

4.1.2. UZAVŘENÉ SE SPOLEČNOSTÍ V ÚČETNÍM OBDOBÍ 2013, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ DOŠLO V ROCE 2013 K PLNĚNÍ.

Právní vztahy mezi propojenými osobami - AC TECHNOLOGIES s.r.o.
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proti plnění
(ano/ne jaké)

vznik újmy
( ano / ne )

újma uhrazena
nebo uzavřena smlouva o její úhradě
(ano / ne, příp. datum uzavření)

Smlouvy o nákupu zboží, materiálu, služeb, jiné – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Smlouvy o prodeji zboží. výrobků, služeb, jiné – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Smlouvy o distribuci dodávek – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Smlouvy o technické pomoci – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Viz. příloha

NE

X

Smlouvy o poskytování reklamních služeb – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Smlouvy o nájmu či pronájmu – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Smlouvy o zástavě – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Označení právního vztahu
–
podmínky uzavření

Smlouvy o půjčce – BYLY UZAVŘENY – přehled v příloze č. 1
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */
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proti plnění
(ano/ne jaké)

vznik újmy
( ano / ne )

újma uhrazena
nebo uzavřena smlouva o její úhradě
(ano / ne, příp. datum uzavření)

Smlouvy o používání informačních sítí – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Smlouvy o poskytování manažerských služeb – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Licenční smlouvy – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Smlouva o spolupráci – BYLA
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

ANO - finanční

NE

X

Smlouvy pracovně právní – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Označení právního vztahu
–
podmínky uzavření

4.1.3. SMLOUVY UZAVŘENÉ SE SPOLEČNOSTÍ V ÚČETNÍM OBDOBÍ 2013, NA JEJÍCHŽ ZÁKLADĚ DOJDE K PLNĚNÍ V BUDOUCÍCH LETECH.

54

Právní vztahy mezi propojenými osobami

proti plnění
(ano/ne jaké)

vznik újmy
( ano / ne )

újma uhrazena nebo uzavřena smlouva
o její úhradě
(ano / ne příp. datum uzavření)

Smlouvy o nákupu zboží, materiálu, služeb, jiné – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Smlouvy o prodeji zboží. výrobků, služeb, jiné – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Smlouvy o distribuci dodávek – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Smlouvy o technické pomoci – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Smlouvy o půjčce – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Smlouvy o poskytování reklamních služeb – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Označení právního vztahu
–
podmínky uzavření
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proti plnění
(ano/ne jaké)

vznik újmy
( ano / ne )

újma uhrazena nebo uzavřena smlouva
o její úhradě
(ano / ne příp. datum uzavření)

Smlouvy o nájmu či pronájmu – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Smlouvy o zástavě – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Smlouvy o používání informačních sítí – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Smlouvy o poskytování manažerských služeb – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Licenční smlouvy – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Smlouvy o poskytování know how – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Smlouvy pracovně právní – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Označení právního vztahu
–
podmínky uzavření
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5. JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY, KTERÉ BYLY UČINĚNY V ZÁJMU
5.1.1. PLNĚNÍ ZE SMLUV UZAVŘENÝCH SE SPOLEČNOSTÍ V PŘEDCHOZÍCH ÚČETNÍCH OBDOBÍCH, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ DOŠLO V ROCE 2013 K PLNĚNÍ.

Právní úkony učiněné v zájmu propojených osob

proti plnění
(ano / ne – jaké)

vznik újmy
( ano / ne )

újma uhrazena nebo uzavřena smlouva
o její úhradě
(ano / ne příp. datum uzavření)

Právní úkony v zájmu výše uvedených osob učiněny – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Právní úkony v zájmu výše uvedených osob učiněny – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Označení právního úkonu
–
Podmínky

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 | NOEN a.s.
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5.1.2. SMLOUVY UZAVŘENÉ SE SPOLEČNOSTÍ V ÚČETNÍM OBDOBÍ 2013, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ DOŠLO V ROCE 2013 K PLNĚNÍ.

Právní úkony učiněné v zájmu propojených osob

proti plnění
(ano / ne – jaké)

vznik újmy
( ano / ne )

újma uhrazena nebo uzavřena smlouva
o její úhradě
(ano / ne příp. datum uzavření)

Právní úkony v zájmu výše uvedených osob učiněny – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Právní úkony v zájmu výše uvedených osob učiněny – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Označení právního úkonu
–
Podmínky

5.1.3. SMLOUVY UZAVŘENÉ SE SPOLEČNOSTÍ V ÚČETNÍM OBDOBÍ 2013, NA JEJÍCHŽ ZÁKLADĚ DOJDE K PLNĚNÍ V BUDOUCÍCH LETECH.

Právní úkony učiněné v zájmu propojených osob

proti plnění
(ano / ne – jaké)

vznik újmy
( ano / ne )

újma uhrazena nebo uzavřena smlouva
o její úhradě
(ano / ne příp. datum uzavření)

Právní úkony v zájmu výše uvedených osob učiněny – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Právní úkony v zájmu výše uvedených osob učiněny – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Označení právního úkonu
–
Podmínky

6. OSTATNÍ OPATŘENÍ, KTERÁ BYLA V ZÁJMU NEBO NA POPUD PŘIJATA NEBO USKUTEČNĚNA OVLÁDANOU OSOBU
6.1.1. PLNĚNÍ ZE SMLUV UZAVŘENÝCH SE SPOLEČNOSTÍ V PŘEDCHOZÍCH ÚČETNÍCH OBDOBÍCH, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ DOŠLO V ROCE 2013 K PLNĚNÍ.

Opatření přijata / uskutečněna ovládanou osobou v zájmu / na popud propojených osob
Označení opatření
–
Podmínky
Žádná opatření v zájmu, či na popud výše uvedených osob přijata ani uskutečněna – NEBYLA
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

výhody / nevýhody
(ano / ne – jaké)

vznik újmy
( ano / ne )

újma uhrazena nebo uzavřena
smlouva o její úhradě
(ano / ne příp. datum uzavření)

NE

NE

X
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výhody / nevýhody
(ano / ne – jaké)

vznik újmy
( ano / ne )

újma uhrazena nebo uzavřena
smlouva o její úhradě
(ano / ne příp. datum uzavření)

NE

NE

X

výhody / nevýhody
(ano / ne – jaké)

vznik újmy
( ano / ne )

újma uhrazena nebo uzavřena
smlouva o její úhradě
(ano / ne příp. datum uzavření)

Žádná opatření v zájmu, či na popud výše uvedených osob přijata ani uskutečněna – NEBYLA
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Žádná opatření v zájmu, či na popud výše uvedených osob přijata ani uskutečněna – NEBYLA
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Označení opatření
–
Podmínky
Žádná opatření v zájmu, či na popud výše uvedených osob přijata ani uskutečněna – NEBYLA
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

6.1.2. SMLOUVY UZAVŘENÉ SE SPOLEČNOSTÍ V ÚČETNÍM OBDOBÍ 2013, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ DOŠLO V ROCE 2013 K PLNĚNÍ.

Opatření přijata / uskutečněna ovládanou osobou v zájmu / na popud propojených osob
Označení opatření
–
Podmínky
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6.1.3. SMLOUVY UZAVŘENÉ SE SPOLEČNOSTÍ V ÚČETNÍM OBDOBÍ 2013, NA JEJÍCHŽ ZÁKLADĚ DOJDE K PLNĚNÍ V BUDOUCÍCH LETECH.

Opatření přijata / uskutečněna ovládanou osobou v zájmu / na popud propojených osob

výhody / nevýhody
(ano / ne – jaké)

vznik újmy
(ano / ne )

újma uhrazena nebo uzavřena
smlouva o její úhradě
(ano / ne příp. datum uzavření)

Žádná opatření v zájmu, či na popud výše uvedených osob přijata ani uskutečněna – NEBYLA
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Žádná opatření v zájmu, či na popud výše uvedených osob přijata ani uskutečněna – NEBYLA
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

NE

NE

X

Označení opatření
–
Podmínky
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7. CELKOVÉ HODNOCENÍ VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Celkové hodnocení vztahů mezi propojenými osobami

Prohlašujeme, že jsme do této zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle §66a odst. 9 obchodního zákoníku uvedli veškeré, nám k datu podpisu této zprávy
známé a v daném období uzavřené či uskutečněné smlouvy mezi propojenými osobami, plnění a protiplnění poskytnuté propojeným osobám, jiné právní úkony učiněné
v zájmu těchto osob, veškerá opatření přijatá nebo uskutečněná v zájmu nebo na popud těchto osob.

8. PROHLÁŠENÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

Čestně prohlašujeme, že výše uvedené údaje v této zprávě jsou úplné, průkazné a správné.
V Praze, dne 31.3. 2014

58
…………………………..
Ing. Otakar Wolf, MBA
předseda představenstva

…………………………..
Ing. Radek Rosa
místopředseda představenstva

…………………………..
Ing. Josef Hejsek
člen představenstva

Příloha č. 1
Přehled smluv o půjčce mezi NOEN a.s. jako věřitelem a AC TECHNOLOGIES s.r.o. jako dlužníkem uzavřených v roce 2013
smlouva o půjčce ve výši 5.000.000,-Kč ze dne 21.8.2013
smlouva o půjčce ve výši 5.000.000,-Kč ze dne 1.10.2013
smlouva o půjčce ve výši 5.000.000,-Kč ze dne 5.11.2013
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Finanční
část

Výrok auditora
Rozvaha v plném rozsahu 31. 12. 2013
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
k 31. 12. 2013
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Zpráva
nezávislého
auditora

O AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
O PROVĚRCE ZPRÁVY O VZTAZÍCH
společnosti NOEN, a.s.
k 31. 12. 2013

Tato zpráva je určena pro akcionáře, členy statutárních orgánů a vedení
společnosti
Obchodní firma NOEN, a.s.
Obchodní společnost se základním kapitálem 3.000.000,- CZK
Sídlo společnosti: Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00
IČO 256 01 598

61
Zpráva o auditu účetní závěrky

Odpovědnost auditora
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními
auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů
České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické
požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu,
že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací
o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí
na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální)
nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo
chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém
relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem
tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se
k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje
posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů
provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti NOEN, a.s., která se
skládá z rozvahy k 31. 12. 2013, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12.
2013, výkazu o peněžních tocích k 31.12.2013, přehledu o změnách vlastního
kapitálu k 31.12.2013 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis
použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje
o společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní
závěrku

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
společnosti NOEN, a.s. k 31. 12. 2013 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok končící 31. 12. 2013 v souladu s českými účetními předpisy.

Statutární orgán společnosti NOEN, a.s. je odpovědný za sestavení účetní
závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními
předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný
pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální)
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Výrok auditora

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 | NOEN a.s.

Zpráva o prověrce zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi
propojenými osobami společnosti NOEN, a.s. za rok končící 31. 12. 2013. Za
sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti
NOEN, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko
k této zprávě o vztazích.
Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky.
Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat
omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální)
věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené
prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň
jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevydáváme výrok auditora.
Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás
vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti NOEN, a.s. za rok končící 31. 12. 2013 obsahuje významné (materiální)
věcné nesprávnosti.

AUDITOR:
SPICA AUDIT s.r.o.
Sídlo: Husova 7, Praha 1
Oprávnění KAČR č. 221                              
Ing. Janka Píšová
Odpovědný auditor
Oprávnění KAČR č. 1235
Praha dne 3.4.2014
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Rozvaha

KE DNI 31.12. 2013
OD 1.1. 2013 DO 31.12. 2013

Obchodní firma nebo jiný název účetní firmy: NOEN, a.s.
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky: Václavské náměstí 802/56, 110 00  Praha 1
Rok

Měsíc

IČ

2013

12

25601598

(jednotky: 1000 Kč)
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
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Označ.

AKT IVA

číslo
řádku

Běžné účetní období

Minulé období

Brutto

Korekce

Netto

Netto (Rok 2012)

AKT IVA CELKEM

001

+463 292

-7 6 4 9 8

+386 794

+1 0 2 0 9 5 2

B.

Dlouhodobý majetek

003

+168 268

-4 8 7 5 5

+11 9 5 1 3

+373 078

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

004

+1 6 6 7 3

-1 5 6 6 0

+1 0 1 3

+2 7 9 5

B.I.3.

Software

007

+1 6 6 7 3

-1 5 6 6 0

+1 0 1 3

+2 7 9 5

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

013

+9 1 1 5 5

-3 3 0 9 5

+5 8 0 6 0

+6 2 4 3 0

B.II.1.

Pozemky

014

+1 8 8 1

+1 8 8 1

+1 8 8 1

B.II.2.

Stavby

015

+4 6 8 4 9

-3 6 0 4

+4 3 2 4 5

+4 4 2 0 6

B.II.3.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

016

+4 2 4 2 5

-2 9 4 9 1

+1 2 9 3 4

+1 6 3 4 3

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

023

+6 0 4 4 0

+6 0 4 4 0

+307 853

B.III.1.

Podíly - ovládaná osoba

024

+2 0 1 6

+2 0 1 6

+2 1 5 8

B.III.2.

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

025

+3 2 2 8 7

+3 2 2 8 7

+169 648

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 | NOEN a.s.

Označ.

AKT IVA

číslo
řádku

Běžné účetní období
Brutto

Korekce

Minulé období
Netto

Netto (Rok 2012)

B.III.3.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

026

+6 1 3 7

+6 1 3 7

+5 4 8 7

B.III.7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

030

+2 0 0 0 0

+2 0 0 0 0

+130 560

C.

Oběžná aktiva

031

+274 814

+247 071

+ 6 4 2 61 1

C.I.

Zásoby

032

+1 3 5 8 9

+1 3 5 8 9

+228 461

C.I.2.

Nedokončená výroba a polotovary

034

+1 3 5 8 9

+1 3 5 8 9

+228 461

C.II.

Dlouhodobé pohledávky

039

+100 351

+100 351

+5 6 1 8 2

C.II.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

040

+6 4 9 5 2

+6 4 9 5 2

+2 1 71 1

C.II.5.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

044

+558

+558

C.II.6.

Dohadné účty aktivní

045

C.II.7.

Jiné pohledávky

046

C.II.8.

Odložená daňová pohledávka

047

C.III.

Krátkodobé pohledávky

048

+142 845

-2 7 7 4 3

+ 11 5 1 0 2

+293 041

C.III.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

049

+6 3 8 2 3

-2 7 7 4 3

+3 6 0 8 0

+130 493

C.III.6.

Stát - daňové pohledávky

054

+1 3 7 4

+1 3 7 4

+2 3 6 1 7

C.III.7.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

055

+1 7 1 7

+1 7 1 7

+ 11 6 4 1 7

C.III.9.

Jiné pohledávky

057

+7 5 9 3 1

+7 5 9 3 1

+2 2 5 1 4

C.IV.

Krátkodobý finanční majetek

058

+1 8 0 2 9

+1 8 0 2 9

+6 4 9 2 7

C.IV.1.

Peníze

059

+290

+290

+131

C.IV.2.

Účty v bankách

060

+1 7 7 3 9

+1 7 7 3 9

+6 4 7 9 6

D.I.

Časové rozlišení

063

+2 0 2 1 0

+2 0 2 1 0

+5 2 6 3

D.I.1.

Náklady příštích období

064

+6 7 4 6

+6 7 4 6

+5 2 6 3

D.I.3.

Příjmy příštích období

066

+1 3 4 6 4

+1 3 4 6 4

-2 7 7 4 3

+558
+3 3 8 7 2

+3 4 8 0 2

+3 4 8 0 2

+3 9

+3 9

+4 1
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Označ.

65

PASIVA

číslo
řádku

Běžné účetní období

Minulé období

Netto

Netto (Rok 2012)

PASIVA CELKEM

001

+386 794

+1 0 2 0 9 5 2

A.

Vlastní kapitál

002

+1 6 4 7 8 1

+182 003

A.I.

Základní kapitál

003

+3 0 0 0

+3 0 0 0

A.I.1.

Základní kapitál

004

+3 0 0 0

+3 0 0 0

A.II.

Kapitálové fondy

007

-2 4 1 2 4

+4 2 7 5 8

A.II.3.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

010

-2 4 1 2 4

+4 2 7 5 8

A.III.

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

014

+600

+600

A.III.1.

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond

015

+600

+600

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let

017

+135 645

+103 342

A.IV.1.

Nerozdělený zisk minulých let

018

+135 645

+103 342

A.V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ /-)

021

+4 9 6 6 0

+3 2 3 0 3

B.

Cizí zdroje

022

+212 435

+807 796

B.I.

Rezervy

023

+5 5 7 4

B.I.4.

Ostatní rezervy

027

+5 5 7 4

B.II.

Dlouhodobé závazky

028

+1 4 6 5 6

B.II.5.

Dlouhodobé přijaté zálohy

033

B.II.9.

Jiné závazky

037

+1 4 6 5 6

+2 0 2 2 2

B.III.

Krátkodobé závazky

039

+164 920

+524 700

B.III.1.

Závazky z obchodních vztahů

040

+8 7 7 6 3

+5 9 4 9 1

B.III.2.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

041

+4 5 7 4 0

+2 5 5 0

+193 599
+173 377

B.III.5.

Závazky k zaměstnancům

044

+2 2 1 8 0

+5 7 6 4 5

B.III.6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

045

+2 4 1 4

+1 6 6 3

B.III.7.

Stát - daňové závazky a dotace

046

+6 2 7 6

+8 4 9 4

B.III.8.

Krátkodobé přijaté zálohy

047

+ 11 0

+394 335

B.III.10.

Dohadné účty pasivní

049

+431

+522

B.III.11.

Jiné závazky

050

+6

B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

051

+2 7 2 8 5

+8 9 4 9 7

B.IV.1.

Bankovní úvěry dlouhodobé

052

+4 3 9 2

+5 6 8 2 2
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Označ.

PASIVA

číslo
řádku

Běžné účetní období

Minulé období

Netto

Netto (Rok 2012)

B.IV.2.

Krátkodobé bankovní úvěry

053

+2 2 8 9 3

+3 2 6 7 5

C.I.

Časové rozlišení

055

+9 5 7 8

+3 1 1 5 3

C.I.1.

Výdaje příštích období

056

+9 5 7 8

+3 1 1 5 3

Sestaveno dne:     28. 3. 2014

Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky,  poznámka:

Právní forma účetní jednotky:
akciová společnost
Předmět podnikání:
projektová činnost ve výstavbě
Pozn.:
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04

FINANČNÍ ČÁST

Výkaz
zisku a ztrát

KE DNI 31.12. 2013
OD 1.1. 2013 DO 31.12. 2013

Obchodní firma nebo jiný název účetní firmy: NOEN, a.s.
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky: Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1
Rok

Měsíc

IČ

2013

12

25601598

(jednotky: 1000 Kč)
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
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Označ.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

číslo
řádku

Skutečnost v účetním období
sledovaném

minulém

I.

Tržby za prodej zboží

001

+ 764

+ 813

A.

Náklady vynaložené na prodané zboží

002

+ 681

+ 753

+

Obchodní marže

003

+83

+60

II.

Výkony

004

+ 845 999

+ 826 854

II.1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

005

+1 060 871

+ 599 802

II.2.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

006

-214 872

+ 227 052

B.

Výkonová spotřeba

008

+ 577 489

+ 700 963

B.1.

Spotřeba materiálu a energie

009

+4 814

+4 810

B.2.

Služby

010

+ 572 675

+ 696 153

+

Přidaná hodnota

011

+ 268 593

+ 125 951

C.

Osobní náklady součet

012

+99 501

+92 648

C.1.

Mzdové náklady

013

+71 786

+67 490

C.2.

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

014

+5 280

+6 160

C.3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

015

+20 725

+17 242
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Označ.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Skutečnost v účetním období

číslo
řádku

sledovaném

minulém

C.4.

Sociální náklady

016

+1 710

+1 756

D.

Daně a poplatky

017

+ 261

+ 261

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

018

+9 698

+11 821

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

019

+ 950

+ 364

III.1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

020

+ 950

+ 364

F.

Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu

022

+ 834

+ 364

F.1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

023

+ 834

+ 364

G.

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

025

-1 513

+7 122

IV.

Ostatní provozní výnosy

026

+1 019

+9 549

H.

Ostatní provozní náklady

027

+66 322

+4 055

*

* Provozní výsledek hospodaření

030

+95 459

+19 593

VI.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

031

+30 739

J.

J. Prodané cenné papíry a podíly

032

+70 000

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

033

+15 902

+20 999

VII.1.

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

034

+15 902

+20 999

X.

Výnosové úroky

042

+2 366

+2 878

68

N.

Nákladové úroky

043

+3 558

+6 470

XI.

Ostatní finanční výnosy

044

+1 258

+ 169

O.

Ostatní finanční náklady

045

+2 153

+1 111

*

Finanční výsledek hospodaření

048

-25 446

+16 465

Q.

Daň z příjmů za běžnou činnost

049

+20 353

+3 755

Q.1.

splatná

050

+20 350

+3 752

Q.2.

odložená

051

+3

+3

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

052

+49 660

+32 303

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+ /-)

060

+49 660

+32 303

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

061

+70 013

+36 058

04

FINANČNÍ ČÁST

Výkaz
o peněžních
tocích

Cash-flow
KE DNI 31.12. 2013
OD 1.1. 2013 DO 31.12. 2013

Obchodní firma nebo jiný název účetní firmy: NOEN, a.s.
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky: Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1
Rok

Měsíc

IČ

2013

12

25601598

(jednotky: 1000 Kč)
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
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Označ.

VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH -FLOW )

P.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období

Skutečnost v účetním období

číslo
řádku

sledovaném

minulém

001

+64 927

+81 264

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Z.

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

002

+70 013

+36 058

.1.

Úpravy o nepeněžní operace

003

+25 480

+1 536

A.1.1.

Odpisy stálých aktiv (+ ) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv
Umořování opravné položky k nabytému majetku (+ /-)

004

+9 698

+11 821

A.1.2.

Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv

005

-8 653

+7 122

A.1.3.

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+ )

006

+39 145

+0

A.1.4.

Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) (s výjimkou investičních spol. a fondů)

007

-15 902

-20 999

A.1.5.

Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou kapitalizovaných úroků) (+ ) Vyúčtované výnosové úroky (-)

008

+1 192

+3 592

A*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými
položkami (Z + A.1.)

010

+95 493

+37 594

A.2.

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

011

-47 660

+47 211
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Skutečnost v účetním období

číslo
řádku

sledovaném

minulém

012

+118 823

+28 799

013

-381 355

+245 464

014

+214 872

-227 052

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A*+ A.2.)

016

+47 833

+84 805

Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)

017

-3 558

-6 470

A.4.

Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+ )

018

+2 366

+2 878

A.5.

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně
za minulá období (-)

019

-20 350

-3 752

A.7.

Přijaté dividendy a podíly na zisku (+ )

021

15 902

+20 999

A***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.6.+ A.7.)

022

+42 193

+98 460

Označ.

VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH -FLOW )

A.2.1.

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+ /-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů
aktivních

A.2.2.

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+ /-), pasivních účtů
časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních

A.2.3.

Změna stavu zásob (+ /-)

A**
A.3.

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1.

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

023

-5 264

-5 421

B.2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

024

+157 328

+0

B***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3)

026

+152 064

-5 421

C.1.

Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti
finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty

027

-241 155

-109 376

*

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.)

035

-241 155

-109 376

F.

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***)

036

-46 898

-16 337

R.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+ F)

037

+18 029

+64 927

Peněžní toky z finanční činnosti

Sestaveno dne:     28. 3. 2014
Právní forma účetní jednotky:
akciová společnost
Předmět podnikání:
projektová činnost ve výstavbě
Pozn.:

Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky,  poznámka:
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04

FINANČNÍ ČÁST

Přehled
o změnách
vlastního
kapitálu

KE DNI 31.12. 2013
OD 1.1. 2013 DO 31.12. 2013

Obchodní firma nebo jiný název účetní firmy: NOEN, a.s.
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky: Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1
Rok

Měsíc

IČ

2013

12

25601598

(jednotky: 1000 Kč)
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

71

Označ.

číslo
řádku

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

Skutečnost v účetním období
sledovaném

minulém

001

+3 000

+3 000

004

+3 000

+3 000

009

+3 000

+3 000

014

+3 000

+3 000

A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411 )
A.1.

Počáteční stav

A.4.

Konečný zůstatek
C. Základní kapitál A . + / - B. se zohledněním účtu ( - ) 252

C.1.

Počáteční zůstatek A. + /- B.

C.6.

Konečný zůstatek A. + /- B. se zohledněním účtu (-)252
E. Rezervní fondy ( účet 421 )

E.1.

Počáteční stav

019

+600

+600

E.4.

Konečný zůstatek

022

+600

+600

H.1.

Počáteční zůstatek

+42 758

-32 015

H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření (účty 414 + 418 )
031

H.2.

Zvýšení

032

H.3.

Snížení

033

+66 882

+74 773

H.4.

Konečný zůstatek

034

-24 124

+42 758
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I. Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)
I.1.

Počáteční zůstatek

035

+103 342

I.2.

Zvýšení

036

+32 303

I.4.

Konečný zůstatek

038

+135 645

047

+32 303

+103 342

+103 342

K. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění
K.1

Počáteční zůstatek

K.2

Zvýšení

048

+49 660

K.3

Snížení

049

+32 303

K.4

Konečný zůstatek

050

+49 660

+32 303

+32 303

Vlastní kapitál celkem
X.1

Počáteční zůstatek

051

+182 003

+74 927

X.2

Zvýšení

052

+81 963

+107 076

X:3

Snížení

053

+99 185

X.4

Konečný zůstatek

054

+164 781

+182 003

72
Sestaveno dne:     28. 3. 2014
Právní forma účetní jednotky:
akciová společnost
Předmět podnikání:
projektová činnost ve výstavbě
Pozn.:

Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky,  poznámka:

04

FINANČNÍ ČÁST

Příloha
k účetní
závěrce

73

Příloha k účetní závěrce
společnosti NOEN, a.s.,
Václavské nám. 802/56, Praha 1,
k 31. 12. 2013

Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah
účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností
účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti)
a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje
jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.
Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2013 a končící
dnem 31. prosince 2013.

Obsah přílohy
Obecné údaje
1. Popis účetní jednotky
2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných
společnostech
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby
oceňování
1. Způsob ocenění majetku
1.1. Zásoby
1.2. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého
majetku vytvořeného vlastní činností
1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí
1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat

2.
3.
4.
5.
6.
7.  

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
Opravné položky k majetku
Odpisování
Přepočet cizích měn na českou měnu
Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou
hodnotou

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace
společnosti
1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období
1.2. Dlouhodobé bankovní úvěry
1.3. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky
1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely
2. Významné události po datu účetní závěrky
3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku
3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
3.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku
3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu
3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
3.6.
3.7.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním hodnocením
Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti
Vlastní kapitál
Použití zisků, resp. úhrady ztrát
Základní kapitál
Pohledávky a závazky
Pohledávky po lhůtě splatnosti
Závazky po lhůtě splatnosti
Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině
Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva
5.5. Pohledávky určené k obchodování oceněných reálnou hodnotou
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5.6. Údaje o vybraných závazcích
5.7. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
5.8. Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva
6. Rezervy
7. Výnosy z běžné činnosti
8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj
9. Údaje o nákladech na odměny auditorovi za účetní období
10. Údaje o přeměnách
11. Údaje o použitých metodách nepřetržitého pokračování činnosti
Výkaz o peněžních tocích
Výkaz o pohybu vlastního kapitálu

Obecné údaje
1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY

74

Obchodní firma: NOEN, a.s.
Sídlo: Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00   
Rozhodující předmět činnosti: projektová činnost ve výstavbě, výroba,obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
OSOBY PODÍLEJÍCÍ SE NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU ÚČETNÍ JEDNOTKY VÍCE NEŽ 20%:

Jméno fyzické osoby, název
právnické osoby

Bydliště, sídlo

Sledované účetní období
Podíl

Ing. Jaroslav Veverka
RNDr. Libor Sadílek

tj. %
66 %
34 %

Minulé účetní období
Podíl

tj. %
66 %
34 %

ZMĚNY A DODATKY PROVEDENÉ V ÚČETNÍM OBDOBÍ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU:

Druh změny (dodatku)
Změny statut.orgánu

Datum změny (dodatku)
30.12. 2013

04

FINANČNÍ ČÁST

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:
Společnost má sídlo na adrese: Václavské náměstí 802/56, Praha 1
Společnost má pobočku (provozovny) v Uničově, Litovelská 1375
Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ K ROZVAHOVÉMU DNI:

Statutárním orgánem je představenstvo:
Předseda představenstva – Ing. Otakar Wolf, Luční 946, 435 11 Lom
Místopředseda představenstva – Ing. Radek Rosa, Kettnerova 2052/20, 155 00 Praha 5
Člen představenstva – Ing. Josef Hejsek, Podlešínská 2214/4, 169 00 Praha 6
Dozorčí rada:
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Předseda dozorčí rady – Ing. Jaroslav Veverka, MBA, Nad Vltavou 2167, 252 63 Roztoky nad Vltavou
Člen dozorčí rady – Ing. Jaroslav Veverka, Nad Vltavou 2165, 252 63 Roztoky nad Vltavou
Člen dozorčí rady – RNDr. Libor Sadílek, Zlatá stezka 368, Brná, 403 21 Ústí nad Labem

2. MAJETKOVÁ ČI SMLUVNÍ SPOLUÚČAST ÚČETNÍ JEDNOTKY V JINÝCH SPOLEČNOSTECH
MAJETKOVÁ SPOLUÚČAST VYŠŠÍ NEŽ 20%

Sídlo

Výše podílu na
základním kapitálu

Výše vlastního kapitálu
Výše účetního
společnosti hospodářského výsledku

SEA a.s.

Pod Anenskou 149, Příbram IV

77%

4 948 tis.

NOEN Recycling&Technologies s.r.o.

Václavské nám. 802/56, Praha 1

50%

-7 017 tis..

-204 tis.
-986 tis.

KHL-EKO, a.s.

Jirkov, Červený Hrádek 2

33%

18 598 tis.

1 951 tis.

Elektroprim-Koutník,a.s.

Praha 4, Baarova 3/58

75%

37 596 tis.

17 383 tis.

OOO NOEN EXPORT Rusko

Bolševitskaja 2, Kemerovo,Rusko

99%

6 tis.

0

NOEN EXPORT a.s.

Václavské nám. 802/56, Praha 1

100%

1 988 tis.

-7 tis.

NOEN-HYDRO AD

Ilja Beshov 8, Sofia, Bulharská republika

40%

0

0

NOEN majetková, s.r.o.

Václavské nám. 802/56, Praha 1

100%

22 tis

-141 tis.
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3. ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI, OSOBNÍ NÁKLADY (V TIS. KČ.)

Zaměstnanci celkem

Z toho řídících pracovníků

Sledované účetní období

Předchozí účetní období

Sledované účetní období

100,3

92,9

10

8

71 786

67 490

27 637

29 810

5 280

6 160

5 280

3 600

Průměrný počet zaměstnanců
Mzdové náklady
Odměny členům statutárních orgánů společnosti
Odměny členům dozorčích orgánů společnosti
Náklady na sociální zabezpečení
Sociální náklady
Osobní náklady celkem

Předchozí účetní období

0

0

0

0

20 725

17 142

2 475

2 818

1 710

1 756

0

0

99 501

92 648

35 392

36 228

4. POSKYTNUTÁ PENĚŽITÁ ČI JINÁ PLNĚNÍ

Druh plnění

Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů
Statutárních
Řídících
běžné období
minulé období
běžné období
minulé období

Dozorčích
běžné období

minulé období

Půjčky a úvěry

0

0

0

0

0

0

Poskytnuté záruky

0

0

0

0

0

0

Důchodové připojištění

0

0

0

0

0

0

Bezplatné užívání os. auta

0

0

0

0

0

0

Půjčky a úvěry

0

0

0

0

0

0

Poskytnuté záruky

0

0

0

0

0

0

Důchodové připojištění

0

0

0

0

0

0

Bezplatné užívání os. auta

0

0

0

0

0

0

Jiné

0

0

0

0

0

0

Celkem

0

0

0

0

0

0
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Druh plnění

Výše peněžního a naturálního plnění bývalým členům orgánů
Statutárních
Řídících
běžné období
minulé období
běžné období
minulé období

minulé období

Půjčky a úvěry

0

0

0

0

0

0

Poskytnuté záruky

0

0

0

0

0

0

Důchodové připojištění

0

0

0

0

0

0

Bezplatné užívání os. auta

0

0

0

0

0

0

Půjčky a úvěry

0

0

0

0

0

0

Poskytnuté záruky

0

0

0

0

0

0

Důchodové připojištění

0

0

0

0

0

0

Bezplatné užívání os. auta

0

0

0

0

0

0

Jiné

0

0

0

0

0

0

Celkem

0

0

0

0

0

0

1. ZPŮSOB OCENĚNÍ MAJETKU
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Dozorčích
běžné období

1.1. ZÁSOBY

Účtování zásob
    
nedokončená výroba způsobem A
Ocenění zásob
oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno:
a) ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících:

oceňování nakupovaných zásob je prováděno:
a) ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících:

- přímé náklady
- výrobní režii

- cenu pořízení
- vedlejší pořizovací náklady:
- dopravné
- clo
- provize
- pojistné
- jiné
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1.2. OCENĚNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU VYTVOŘENÉHO VLASTNÍ ČINNOSTÍ

Žádný DHM a DNM nebyl vytvořen vlastní činnosti
1.3. OCENĚNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ A PODÍLŮ

Cenami pořizovacími
1.4. OCENĚNÍ PŘÍCHOVKŮ A PŘÍRŮSTKŮ ZVÍŘAT

Žádný nevlastnila

2. ZPŮSOB STANOVENÍ REPRODUKČNÍ POŘIZOVACÍ CENY

Druh majetku oceněný ve sledovaném účetním období reprodukční pořizovací cenou

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

žádný
3. ZMĚNY OCEŇOVÁNÍ, ODPISOVÁNÍ A POSTUPŮ ÚČTOVÁNÍ
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Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.
4. OPRAVNÉ POLOŽKY K MAJETKU

Opravné položky byly tvořeny.
Druh opravné položky

Způsob stanovení

Zdroj informací o určení výše OP

OP k pohledávkám

20%

Saldokonto a rozhodnutí NS

Opravné položky k:

- dlouhodobému majetku
- zásobám
- finančnímu majetku
- pohledávkám – zákonné
- pohledávkám – ostatní

Zůstatek k 1.1.

Tvorba

Zúčtování

Zůstatek k 31. 12.

běžné období

minulé období

běžné období.

minulé období

běžné období

minulé období

běžné období

minulé období.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 126
27 704

4
27 704

0
35

7 122
0

7 122
0

0
0

4
27 739

7 126
27 704
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5. ODPISOVÁNÍ

a) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají.
b) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka sestavila v interním předpisu tak, že za základ vzala metody používané při
vyčíslování daňových odpisů (u majetku pořízeného a zařazeného k 1.1.), účetní a daňové odpisy se rovnají.
c) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vycházel z ustanovení § 28 odst. 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví. Dodržuje se
zásada jeho odepsání v účetnictví nejdéle na pět let od jeho pořízení, účetní a daňové odpisy se nerovnají.
d) Odpisový plán účetních odpisů byl stanoven jiným způsobem.
Daňové odpisy - použita metoda: - lineární
Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku
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Drobný dlouhodobý hmotný majetek 10-40 tis. Kč se účtuje na účet 022200- Drobný dlouhodobý hmotný majetek a je odepisován 24 měsíců.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 10 tis. Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti při vyskladnění na účet 501800 - Spotřeba materiálu.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 11-60 tis. Kč se účtuje na účet 013200 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a je odepisován 24 měsíců.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 10 tis. Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 518800 - Ostatní služby.
6. PŘEPOČET CIZÍCH MĚN NA ČESKOU MĚNU

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost: aktuální denní kurz vyhlášený ČNB
7. STANOVENÍ REÁLNÉ HODNOTY MAJETKU A ZÁVAZKŮ OCEŇOVANÝCH REÁLNOU HODNOTOU

Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.
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Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát
1. POLOŽKY VÝZNAMNÉ PRO HODNOCENÍ MAJETKOVÉ A FINANČNÍ SITUACE SPOLEČNOSTI

1.1. DOMĚRKY DANĚ Z PŘÍJMŮ ZA MINULÁ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Důvod doměrku

Výše doměrku

není

1.2. ROZPIS ODLOŽENÉHO DAŇOVÉHO ZÁVAZKU NEBO POHLEDÁVKY (V KČ)

pohledávka

Zůstatek k 1.1.

Sazba DP

Tvorba

Minulé období
Zůstatek k 31.12.

Sazba DP

Tvorba

Zůstatek k 31.12.

Běžné období

43 943

19%

-2 631

41 312

19%

-2 631

38 681

80
1.3. DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY

Rok splatnosti
Do 1 roku
Do 2 - 5 let
Nad 5 let
Celkem

Úvěry celkem
117
4 275
4 392

1.4. ROZPIS PŘIJATÝCH DOTACÍ NA INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ ÚČELY

Důvod dotace
Nové kolesové rýpadlo TC1-KK550

Poskytovatel

Běžné období.

Minulé období.

Ministerstvo obchodu a průmyslu

0

17 440 tis.

1.5. MANKA A PŘEBYTKY U ZÁSOB

Druh zásob
žádné

Výše manka (-), přebytku (+)

Důvod
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2. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (V TIS. KČ

Dne

Obsah změny

Vliv změny na údaje uvedené
v Rozvaze

Vliv změny na údaje uvedené ve
Výkazu zisků a ztrát

Peněžní vyjádření změny

nenastaly

3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O HMOTNÉM A NEHMOTNÉM MAJETKU
3.1. HLAVNÍ SKUPINY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

Skupina majetku
v tis. Kč
Pozemky

81

Pořizovací cena
běžné období

minulé období

Oprávky
běžné období

minulé období

Zůstatková cena
běžné období

minulé období

1 881

1 881

0

0

  1 881

  1 881

Stavby

46 849

46 849

3 604

  2 643

43 245

44 206

Samostatné movité věci

42 425

40 902

29 491

24 559

12 934

16 343

Jiný DHM

0

0

0

0

0

0

Nedokončený DHM

0

0

0

0

0

0

3.2. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

Skupina majetku

Software
Ocenitelná práva

Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková cena

běžné období

minulé období

běžné období

minulé období

běžné období

minulé období

16 673

16 284

15 660

13 489

1 013

2 795

0

0

0

0

0

0

Výsledky vědecké čin.

0

0

0

0

0

0

Jiný DNM

0

0

0

0

0

0

Nedokončený DNM

0

0

0

0

0

0
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3.3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK POŘÍZENÝ FORMOU FINANČNÍHO PRONÁJMU (V KČ)

Běžné účetní období
Zahájení

Doba trvání

Název majetku

Splátky celkem

První splátka

Uhrazené splátky

Neuhrazené splátky splatné
do 1 roku

po 1 roce

2009

60 měs.

Dopravní prostředky

894

14

880

14

0

2008

60 měs.

Dopravní prostředky

4 087

55

4 087

0

0

První splátka

Uhrazené splátky

Minulé účetní období
Zahájení

Doba trvání

Název majetku

Splátky celkem

Neuhrazené splátky splatné
do 1 roku

po 1 roce

2009

60 měs.

Dopravní prostředky

894

14

713

167

14

2008

60 měs.

Dopravní prostředky

4 087

55

3 669

418

0

3.4. SOUHRNNÁ VÝŠE MAJETKU NEUVEDENÁ V ROZVAZE

Běžné období

Minulé období

Název majetku

pořizovací cena

Název majetku

pořizovací cena

Drobný majetek

128

Drobný majetek

330

Celkem

128

Celkem

330

3.5. ROZPIS HMOTNÉHO MAJETKU ZATÍŽENÉHO ZÁSTAVNÍM PRÁVEM

Běžné období
Název majetku

Účetní hodnota

Forma zajištění

Účel

Doba

Závazek

Účetní hodnota

Minulé období
Forma zajištění

Účel

Doba

Závazek

žádný
Název majetku
žádný

82
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3.6. PŘEHLED MAJETKU S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝM TRŽNÍM A ÚČETNÍM OHODNOCENÍM

Běžné období
Majetek

Účetní hodnota

Tržní hodnota

Minulé období
Účetní hodnota

Tržní hodnota

žádný
Majetek
žádný

3.7. DLOUHODOBÉ MAJETKOVÉ CENNÉ PAPÍRY A MAJETKOVÉ ÚČASTI

Všechny majetkové CP jsou uvedené v bodu 2. této přílohy. Žádné jiné CP společnost nevlastní.
4. VLASTNÍ KAPITÁL
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4.1. POUŽITÍ ZISKŮ, RESP. ÚHRADY ZTRÁT

Způsob rozdělení zisku předcházejícího účetního období:
Zisk minulého účetního období ve výši Kč 32,303.196,48 byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.
Návrh pro rozdělení zisku běžného účetního období:
Zisk běžného účetního období ve výši Kč 49,659.602,68 bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.
4.2. ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Základní kapitál
akciová společnost
Běžné období
Druh akcií
Na jméno v listinné podobě

Počet akcií

Nominální hodnota

Nesplacené akcie

Lhůta splatnosti

300

10 000

0

0
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5. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY
5.1. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI (V TIS. KČ)

Sledované období
Počet dnů

Předchozí období

Z obchodního styku

Ostatní

Z obchodního styku

Ostatní

Do 30

83 385

0

122 848

0

30 - 60

5 264

0

15

0

60 – 90

0

0

44

0

90 – 180

0

0

10

0

13 766

0

36 163

0

180 a více

5.2. ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

Počet dnů

Sledované období

Minulé období

Z obchodního styku

Ostatní

Z obchodního styku

Ostatní

70 760

0

49 325

0

242

0

8 846

0

do 30
30 - 60
60 - 90

0

0

0

0

90 - 180

0

0

0

0

16 757

0

1 320

0

180 a více

5.3. ÚDAJE O POHLEDÁVKÁCH A ZÁVAZCÍCH K PODNIKŮM VE SKUPINĚ

Pohledávky k podnikům ve skupině
Dlužník
Dceřiné společnosti

Běžné období
Částka
17

Minulé období
Splatnost

Dlužník
Dceřiné společnosti

Částka

Splatnost

0

0
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Závazky k podnikům ve skupině
Dlužník

Běžné období
Částka

Splatnost

288

2014

Dceřiné společnosti

Minulé období
Dlužník
Dceřiné společnosti

Částka

Splatnost

2047

2013

5.4. ÚDAJE O POHLEDÁVKÁCH A ZÁVAZCÍCH Z TITULU UPLATNĚNÍ ZÁSTAVNÍHO A ZAJIŠŤOVACÍHO PRÁVA

Běžné období

Minulé období

Pohledávky kryté zástavním právem

0

0

Závazky kryté zástavním právem

0

0

Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)

0

0

Běžné období

Minulé období

5.5. POHLEDÁVKY URČENÉ K OBCHODOVÁNÍ OCENĚNÝCH REÁLNOU HODNOTOU
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Výše pohledávek určených k obchodování oceněných reálnou hodnotou

0

5.6. ÚDAJE O VYBRANÝCH ZÁVAZCÍCH

Splatné závazky vůči sociální pojišťovně
Splatné závazky vůči zdravotním pojišťovnám
Výše evidovaných daňových nedoplatků

Běžné období

Minulé období

1 477

1 146

937

517

žádné

žádné
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5.7. ZÁVAZKY NESLEDOVANÉ V ÚČETNICTVÍ A NEUVEDENÉ V ROZVAZE

Typ záruky

Příjemce záruky

Sledované období

Minulé období

žádné

5.8. DALŠÍ VÝZNAMNÉ POTENCIONÁLNÍ ZTRÁTY, NA KTERÉ NEBYLA V ÚČETNICTVÍ TVOŘENA REZERVA

Popis nejisté skutečnosti

Ovlivňující faktory

Odhad finančního dopadu

žádné

6. REZERVY

Minulé období

Běžné období

Zůstatek k 1.1.

Tvorba

Čerpání

Zůstatek k 31.12.

Tvorba

Čerpání

Zůstatek k 31.12.

Zákonné rezervy

0

0

0

0

0

0

0

Rezerva na daň z příjmů

0

0

0

0

0

0

0

Ostatní rezervy

0

0

0

0

0

0

0

Rezerva na dovolenou

0

0

0

0

5 574

0

5 574

Celkem

0

0

0

0

5 574

0

5 574

Druh rezervy

7. VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI (V TIS. KČ)

Sledované období

Tržby za prodej zboží

Minulé období

Celkem

Tuzemsko

Zahraničí

Celkem

Tuzemsko

Zahraničí

764

764

0

813

813

0

Tržby z prodeje vl. výr.

0

0

0

0

0

0

Tržby z prodeje služeb

845 999

828 484

17 515

599 802

595 182

4 620

1 969

1 969

0

9 913

9 913

0

Ostatní prov. výnosy
Finanční výnosy
Celkem

50 265

49 007

1 258

24 046

24 046

0

898 997

880 224

18 773

634 574

629 954

4 620

86

04

FINANČNÍ ČÁST

8. VÝDAJE VYNALOŽENÉ V PRŮBĚHU ÚČETNÍHO OBDOBÍ NA VÝZKUM A VÝVOJ

Běžné období
Druh výzkumné činnosti

Výdaje

žádná

Minulé období
Druh výzkumné činnosti

Výdaje

žádná

9. ÚDAJE O NÁKLADECH NA ODMĚNY AUDITOROVI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

Informace o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi za rok 2013 jsou uvedeny v příloze ke konsolidované účetní závěrce.
10. ÚDAJE O PŘEMĚNÁCH: nenastaly
11. ÚDAJE O POUŽITÝCH METODÁCH NEPŘETRŽITÉHO POKRAČOVÁNÍ ČINNOSTI

Účetní jednotka použila účetní metody způsobem vycházejícím z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
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Sestaveno dne:     28. 3. 2014
Právní forma účetní jednotky:
akciová společnost
Předmět podnikání:
projektová činnost ve výstavbě
Pozn.:

Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky,  poznámka:

