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tvoříme vždy originál

Společnost NOEN svými aktivitami
a hospodářskými výsledky za rok 2009

Specialista na technologie povrchové těžby a zauhlovací systémy
potvrdila, že patří mezi hráče, s nimiž
je třeba – a to na nejen tuzemském
energetickém trhu počítat.
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Úvodní slovo předsedy představenstva

Rád bych v této souvislosti uvedl, že naše společnost nepocítila
přímé důsledky hospodářské krize. Je to dáno jak stabilitou
společnosti, tak tím, že působí v energetickém sektoru, kde se
jednotlivé zakázky realizují dlouhodobě v horizontu několika let.
Hospodářské výsledky za rok 2009 přesto mohou na první
pohled působit mylně, protože jsme dosáhli obratu 592 miliónů
Kč, což představuje zhruba 60% obratu roku předchozího.
Avšak v klíčových ukazatelích, tedy v ziskovosti, cash-flow
apod., jsme při menším obratu dosáhli srovnatelných či
dokonce lepších výsledků. Zisk ve výši 57 miliónů Kč je téměř
totožný se ziskem společnosti v roce 2008. To mne, myslím,
opravňuje k tomu, abych mohl rok 2009 hodnotit jako úspěšný.

Vážené dámy, vážení pánové,
Předkládám Vám jménem představenstva společnosti
NOEN, a. s., výroční zprávu za rok 2009.
Připomeňme si, že rok 2009 byl rokem, který začal ve znamení
plynové krize. Ta ukázala, jak zásadní je význam energetiky pro
fungování národních ekonomik, jak důležitá je diverzifikace
energetických zdrojů a co v praxi znamená naprostá závislost
některých evropských států na ruském plynu proudícím přes
Ukrajinu.
Domnívám se, že se ČR podařilo – ve srovnání s řadou jiných
evropských států – přestát zmíněnou plynovou krizi celkem
úspěšně, a mám za to, že si Česko stojí obstojně, i pokud jde
o to, jak zvládá celosvětovou ekonomickou krizi. Nehledě
na ni byly i v roce 2009 hlavními tahouny tuzemského trhu
energetické firmy, mezi něž se řadí též společnost NOEN, a. s..
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Navíc k tomu mám celou řadu dalších dobrých důvodů. Během
roku 2009 jsme úspěšně pokračovali v rozpracovaných
zakázkách. Z nich bych chtěl vyzdvihnout projekt unikátního
kolesového rýpadla KK 1300 vytvořený pro povrchovou těžbu
v dolech Bílina, úspěšně dokončená montáž zakladače pro doly
Bílina, retro-fit (čili výměnu zastaralé technologie za moderní)
části zauhlování v elektrárně Tušimice a výstavbu druhé etapy
zauhlování nové elektrárny Ledvice.
V roce 2009 se nám dařilo získávat další dlouhodobé zakázky.
Mezi ty významné patří: Rekonstrukce zauhlování elektrárny
Prunéřov, vypracování studie nového kolesového rýpadla
KK 550 pro Severočeské doly a projekt pasové dopravy DPD
1600 pro zakázku vybudování nové pasové dopravy na Jižních
svazích na dolech Bílina.
Za pozitivní trend považuji to, že společnost neustále zvyšuje
efektivitu své činnosti. V roce 2009 se společnost rozrostla
o nové zaměstnance, což souvisí s otevřením nové projekční

,
kanceláře v Praze, a také pokračovala výstavba nového
Výzkumného a vývojového centra v Uničově. Část této
investice za zhruba 50 miliónů Kč je hrazena z dotace českého
Ministerstva průmyslu a obchodu a z prostředků získaných
z Evropské Unie.
Pokud jde o akvizice společnosti NOEN v roce 2009, koupili
jsme 50% podíl ve společnosti Elektroprim – Koutník, a. s.
V tomto trendu - nákupu dalších elektro společností - hodláme
pokračovat i v roce 2010, abychom se mohli ucházet o zakázky
v segmentu vysokého a velmi vysokého napětí. Potvrzujeme
orientaci společnosti NOEN na energetický trh a současně
rozšiřujeme a diverzifikujeme portfolio budoucích zakázek
a z nich plynoucích příjmů.
Dámy a pánové, vážení akcionáři, vážení partneři. Za dvanáct
let své existence si společnost NOEN vybudovala solidní
postavení respektovaného partnera na energetickém trhu,
a to nejen v České republice. Chtěl bych Vás ujistit, že i nadále
se budeme orientovat na kvalitu a na spolehlivost, abychom si
zasloužili Vaši důvěru. Děkuji Vám za ni a děkuji i všem našim
zaměstnancům, bez jejichž odpovědného pracovního úsilí,
znalostí a zkušeností by tyto řádky byly jen prázdnými slovy.

Ing. Jaroslav Veverka, MBA
Předseda představenstva NOEN, a. s.

Představení společnosti | NOEN, a.s.
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Základní údaje o společnosti

Název:			
NOEN, a.s.
Sídlo:			
Václavské náměstí 56, 110 00 Praha 1
Právní forma:		
akciová společnost
Identifikační číslo:		
25601598
Datum založení:		
15.srpna 1997
Založena dle:		
českého právního řádu, zákona o akciových 							
společnostech č. 		
104/90 Sb.
Rejstříkový soud:		
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4895
Základní kapitál:		
3.000.000,- Kč
Organizační složky:
NOEN, a.s. Praha, Václavské náměstí 56, 110 00 Praha 1
			NOEN, a.s. Uničov, Stromořadí 420, 783 91 Uničov
			NOEN, a.s. Chrudim, Tovární 1112, 537 01 Chrudim IV.

Předmět činnosti
Projektování elektrických zařízení
Příprava a vypracování technických návrhů
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Zprostředkování obchodu
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Reklamní činnost a marketing
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Projektování jednoduchých staveb, jejich změn a odstraňování
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Historie společnosti

Společnost vznikla v roce 1997. Její hlavní náplní bylo ekonomické a organizační poradenství, obchodní zastupování
strojírenských firem v zahraničí. Dále pak práce na rozvoji
energetických projektů a také finanční studie pro strojírenské
společnosti.
V roce 2003 došlo k výrazné změně v podnikatelských aktivitách společnosti, kdy byl předmět podnikání rozšířen o další 4
obory, které se zaměřovaly především do oblasti projektování,
výroby a konstrukce strojních a elektrických zařízení.
Společnosti NOEN se podařilo stabilizovat svou pozici na trhu
v roce 2004. Zajistila si potřebný počet zakázek, dovybavila
firmu dalším SW a HW a postarala se o dostatečné cash flow
v průběhu celého roku. Byly provedeny změny v představenstvu, dozorčí radě společnosti a také se rozšířil předmět podnikání společnosti.
V roce 2005 firma začala postupně rozšiřovat své profesní
pole působnosti a to především směrem ke společnosti ČEZ.
Jedná se o dvě oblasti. První oblastí je provádění expertních
činností a poradenství v oborech technologií povrchové těžby
při zahraničních akvizicích společnosti ČEZ. Druhou oblastí je
inženýrsko-dodavatelská činnost při obnově a stavbě nových
zdrojů v ČR a to v oblasti zauhlování a vedlejších energetických
produktů.
Během následujících let svého působení se NOEN, a.s. stala
hlavním partnerem Severočeských dolů, a.s. Mezi další významné společnosti, se kterými spolupracuje, patří Mostecká
uhelná společnost a.s., Sokolovská uhelná a.s. a Prodeco a.s..
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Orgány společnosti a její management
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Představenstvo
předseda představenstva
člen představenstva
člen představenstva

Ing. Jaroslav Veverka, MBA		
RNDr. Martin Novotný
Bc. Jaroslav Veverka		

Dozorčí rada
předseda dozorčí rady
člen dozorčí rady		
člen dozorčí rady		

Ing. Petra Veverková
Josef Baloun
MgA. Kateřina Veverková

Management
Výkonný ředitel:			
Ředitel projekce a konstrukce:
Technický ředitel:			
Strategický ředitel:			
Ředitel pro zahraniční obchod:
Ředitel marketingu a PR:		
Ved. projekce a konstrukce Chrudim:

Petr Sedlář
Ing. Jiří Novotný
Ing. Zdeněk Pavel
Ing. Jiří Haken
Ing. Vladimír Hlaváček
MgA. Kateřina Veverková
Petr Tylšar

Akcionáři
Ing. Jaroslav Veverka, MBA		
RNDr. Libor Sadílek		

66%
34%

inoVace

zkušenosti

růst
zázemí
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Hlavní události roku 2009

V loňském roce se pokračovalo v realizaci zakázek v oblasti
energetiky, a to především v rámci programu Obnovy uhelných
zdrojů skupiny ČEZ. Úspěšně jsme dokončili a předali první
část (Dílo A) Zauhlování v Elektrárně Ledvice, které je součástí
komplexního projektu Nový zdroj 660 MW. Tato část zajišťuje
zauhlovací trasy z úpravny uhlí na skládku a ze skládky na
stávající kotle. Společnost NOEN ji realizuje od prosince
2007 a byla předána 19.8.2009. Druhá část zauhlování byla
započata již v lednu 2010. Tato část pak zabezpečí dopravu
uhlí do bunkrů nového kotle.
I nadále probíhají práce na Zauhlování elektrárny Tušimice,
jehož objednatelem je společnost BPO.
Mezi naše nejvýznamnější zakázky patří kompletní
dokumentace kolesového rýpadla KK 1300. V roce 2009 byla
dokončena výrobní dokumentace hlavních strojních částí. Dle
harmonogramu nás dále čekají doplňková a obslužná zařízení
jako snímání polohy, koncové vypínače a čidla apod. V roce
2010 je termín na dokončení elektrodokumentace, vybavení
vnitřních prostor a přípravků pro montáž a údržbu.
Na závěr nás čeká vyhotovení tzv. průvodní dokumentace
(prohlášení o shodě, pokyny pro obsluhu, katalogy náhradních
dílů atd.). Výrobu prvních skupin zajišťuje společnost Vítkovice
Gearworks a.s., výrobu druhé části stroje zajišťuje naše
společnost NOEN a.s. a montáž provádí také naše společnost
ve spolupráci se společností Hutní montáže Ostrava.
V současnosti jsou na montážním místě v Duchcově podvozky
rýpadla, díly otočné desky a díly spodní stavby.
Neméně významnou zakázkou se pro nás stalo zpracování
studie kolesového rýpadla KK550. Jedná se o stroj z řady TC1.
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Během krátké doby je to již druhý velký stroj, která společnost
NOEN, a.s. projektuje pro český trh. Nové kolesové rýpadlo
KK550 projektují naši projektanti do báňských podmínek 6.
skrývkového řezu na Dolech Bílina. Rýpadlo bude postupně
nahrazovat dosavadní stroje typu KU300 z 60. let. V roce
2009 postupně nabíhaly práce na přípravě další vývojové
etapy - zpracování projekční dokumentace, která bude v roce
2010 v plném proudu a je dotovaná grantem MPO.
Firma NOEN, a.s.dále zajišťovala montáž zakladače ZPDH 6300
na montážním místě Jana v Duchcově. Noen, a.s. zpracoval
technologický postup montáže včetně vyprojektování a výroby
všech přípravků, podpěr a manipulačních prostředků.
Slavnostní předání uživateli - Severočeské Doly a.s. Doly Bílina
- proběhlo 18.12.2009.

Zákazník

Výrobek/ obchodní
akce

Místo

BPO

Zauhlování Elektrárny
Tušimice

Tušimice

1.strojírenská

Dokumentace KU 313

1.strojírenská

Dodávka + montáž KU 313

1.strojírenská

REKO KU 800/19, špička

1.strojírenská

Náběhový díl s přídavným
napínáním PD 514, X1,
X3-dokumentace

1.strojírenská

Rekonstrukce DPD 1600
mm - PD 110, 175,
173-dokumentace

1.strojírenská

Reko PD 1200-PD 35, 37,
53, 54 – prašné pásy

1.strojírenská

Rekonstrukce PD
250-dokumentace

1.strojírenská

Rekonstrukce
PVZ 81-dokumentace

Komes

Reko KU 800/19,převodovka

Prodeco

Dokumentace KK 1300

Prodeco

Dodávka + montáž
KK1300 – hrubá montáž

ČEZ

ETU linka B

ČEZ

Škoda Praha Invest
EPRU-dokumentace

ČEZ

ELE linka B

Severočeské
doly, a.s.

Přemístění kabiny
řidiče K 2000

Krušnohorské
stroj. Komořany

Výměna převodových
skříní KU 800/11

Prunéřov

Ledvice

Po celý rok 2009 se pracovalo ve výstavbě nového Výzkumného
a vývojového centra. Tento projekt je spolufinancován
z prostředků Evropské unie, konkrétně z operačního programu
Podnikání a inovace. Budova by měla být dokončena počátkem
roku 2010 a celá pobočka by se do ní měla přesunout.
Moderní výzkumné pracoviště se staví v Uničově nedaleko
Olomouce. Projektanti a inženýři naší společnosti tak dostanou
nové prestižní prostory pro svou práci, tedy pro vypracovávání
dokumentací, včetně výpočtů a dílenských výkresů unikátních
strojů pro povrchovou těžbu a transportních zřízení pro
manipulaci materiálů
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Popis činnosti společnosti

Akciová společnost NOEN působí na českém i zahraničním
trhu již jedenáct let. Hlavní činností firmy je získávání zakázek
v oblasti výzkumu, vývoje a projektování pro uhelné společnosti
těžící formou povrchového dobývání na domácím trhu. Dále
je to projektování, inženýring strojů a zařízení pro povrchové
dobývání nerostů, transportní zařízení, zařízení pro manipulaci
s materiálem na složišti a dodávky strojů a zařízení pro
skládková hospodářství sypkých hmot.
V oblasti projekční činnosti pro zahraničí je to projektová
dokumentace včetně výpočtů, dílenských výkresů jak dílčích
uzlů strojů z uvedeného oboru, tak i kompletních strojů.
Na domácím trhu jsou to studie a projekty nových kolesových
rýpadel, rekonstrukce, modernizace pasových dopravníků
a strojů pro skládkové hospodářství.
Během svého působení se NOEN a.s. stala hlavním partnerem
Severočeských dolů, a.s. Mezi další významné společnosti, se
kterými spolupracuje, patří Mostecká uhelná společnost a.s,
Prodeco a.s., Klement a.s. a Sokolovská uhelná a.s.. V roce 2005
získala 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 společnosti ČEZ.
V současné době má společnost tři hlavní pracoviště: Praha,
Uničov a Chrudim.
Hlavním oborem společnosti je inženýring dodávek
technologických celků v následujících oborech:
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Těžební zařízení pro povrchové dobývání
Dálková technologická doprava sypkých hmot
Zařízení pro manipulaci s materiálem
Skládková hospodářství
Ocelové konstrukce
V uvedených oborech nabízíme:
Zpracování studií, projektů včetně výpočtů a výkresové
dokumentace
Provedení odborných posudků, poradenství a technické
pomoci
Komplexní realizace vyšší dodavatelské činnosti

Strategické záměry společnosti

Vůdčím strategickým záměrem společnosti NOEN a.s. je
dosažení úrovně nadprůměrně prosperující firmy v oblasti
inženýringu dodávek investičních celků 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
Prostředkem k dosažení 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 vrcholové
úrovni v dané oblasti. Z důvodu limitovaných projekčních
kapacit dominovat tomuto segmentu zatím pouze na domácím
trhu s potenciálem budoucího růstu a pronikání na zahraniční
trhy.

Mezi strategické cíle společnosti dále patří komunikační aktivity
zaměřené na zvyšování povědomí o značce, posilování pozice
na energetickém trhu ČR, profilace základních kompetencí
a odborných kvalifikací společnosti a jejích specialistů.
Společnost NOEN a.s. je připravena vybudovat holding
kapitálově stabilizovaných a finančně silných firem
s významným postavením na energetickém trhu. Půjde o firmy
projekční, inženýrsko- dodavatelské, strojní a stavební , ve
kterých společnost majetkové podíly již vlastní a nebo jsou
součástí připravovaných akvizičních aktivit. Vybudováním
holdingu trvale posilovat image komplexní firmy, snížit
nákladovost a zajistit dlouhodobý růst pro své akcionáře.
V rentabilitě obratu kapitálu a v produktivitě práce dosáhnout
nejméně takových parametrů jako špičkové firmy ve stejném
odvětví.

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, vstřícnost požadavkům zákazníka,
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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Řízení jakosti, technická vybavenost

NOEN má zaveden systém řízení jakosti dle EN ISO 9001:2000
a environmentu dle EN ISO 14001:2004.
Ve společnosti je používán následující SW:
Autodesk Inventor 2010, I-DEAS Artisan – pro projektování
ve 3D – složité prostorové uzly, řešení kolizí, včetně modelů pro
pevnostní analýzy.
FEMAP NX Nastran, COSMOS a NEXIS pro statistické výpočty
metodou konečných prvků (FEM).
AutoCad Mechanical, AutoCad LT – pro zpracování 2D
dokumentace (rozšířený SW obecně používaný všemi zákazníky
NOEN).
EPLAN – pro projektování elektrozařízení a řada vlastními
silami vyvinutých výpočetních programů.
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Oprávnění k projektování
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Životní prostředí

Vedení společnosti NOEN a.s. vyhlašuje tuto politiku životního
prostředí:
1. Naše společnost se bude aktivně podílet na zachování
přírodních hodnot země pro příští generace.
2. Prověřovat systém řízení společnosti zaměřený na ochranu
životního prostředí a plnit požadavky platných zákonů
a nařízení na ochranu životního prostředí
3. Minimalizovat dopady naší 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 naše zákazníky i veřejnost.
Vedení společnosti se pro naplnění politiky životního prostředí
zavazuje:
1. Zajišťovat potřebné zdroje pro naplnění politiky životního
prostředí a trvalé zlepšování EMS
2. Nést plnou zodpovědnosti za uplatňování politiky životního
prostředí při řízení společnosti.
3. Prevenci znečišťování považovat za nedílnou součást celkové
strategie společnosti.
4. Naplnění politiky životního prostředí od každého pracovníka
požaduje:
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Dodržování všech zásad a ustanovení dokumentovaných
postupů.
Aktivní naplňování cílů životního prostředí v oblasti jeho
pracovního zařazení.
Neustálé zdokonalování znalostí o ochraně životního
prostředí.
Náš zodpovědný přístup k životnímu prostředí je zárukou,
že společnost NOEN a.s. je a bude partnerem s kvalitním
environmentálním profilem.
Petr Sedlář
výkonný ředitel

Lidské zdroje

Společnost NOEN zaměstnává tým 90-ti špičkových projektantů
a konstruktérů s dlouholetou praxí, kteří veškeré projekční
a konstrukční práce provádějí na nejmodernější HW a SW
technice. Celkový tým v neposlední řadě doplňují zkušení
manažeři.
V roce 2008 jsme zahájili výběrové řízení na následující pozice:
projektant strojní pro obor manipulace se sypkými materiály
a kontinuální dopravu a pro obor kolesová rýpadla, dále pak
projektant výpočtář ocelových konstrukcí pro stejný obor. Od
1.1.2009 byla otevřena nová projekční kancelář v Praze, kde
začal pracovat tým deseti lidí.
Během roku jsme stále spolupracovali se studenty Českého
vysokého učení technického v Praze, kteří docházejí do
naší společnosti několikrát v týdnu a zpracovávají pro naši
společnost zadané úkoly. Jedná se zatím o pomocné práce,
které však velmi usnadňují práci našim projektantům.
Do budoucna se budeme ucházet o spolupráci s dalšími
technickými vysokými školami. Cílem je vytvoření trvalé
spolupráce při výchově mladých absolventů a to již od jejich
brzkého nástupu do škol.

Dárcovství a sponzorský program

Vedení společnosti NOEN si velmi zakládá na veřejné podpoře
mnoha subjektů. V roce 2009 jsme pokračovali v subvenci
mnoha významných sportovních a kulturních institucí. Smlouvy
o reklamě byly uzavřeny s různě zaměřenými sportovními
kluby. Jednalo se o hokej, golf, cyklistiku a další. V oblasti
sportu naše podpora směřuje především do oblasti Ústeckého
a Olomouckého kraje, a to především z hlediska našeho
profesního působení v těchto oblastech. Největší finanční objem
mířil především na podporu hokejových klubů KLH Chomutov,
a.s., SK Kadaň, a.s., HC Klášterec nad Ohří s.r.o. a Hokej Uničov.
Kulturu považujeme za nedílnou součást rozvoje moderní
společnosti. Právě proto jsme v minulých letech zahájili
spolupráci s významnými českými divadly, muzei a knihovnami
a to především v Praze. V roce 2009 jsme ve spolupráci čině
pokračovali a ještě ji prohloubili.
Dalo by se říci, že tradicí se stává každoroční obdarovávání
příspěvkových organizací, občanských sdružení a dalších
dobročinných akcí. Zaměřujeme se především na menší
organizace, které svou podporu shání velmi obtížně.
Podporujeme dětské domovy, seniory i zdravotně postižené.
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Zpráva dozorčí rady

Dozorčí rada vykonávala svoji funkci v souladu s legislativou
České republiky a se stanovami společnosti. V roce 2009
pracovala dozorčí rada ve složení:

Funkce

Jméno

předseda dozorčí rady

Ing. Petra Veverková

člen dozorčí rady

Josef Baloun

člen dozorčí rady

MgA. Kateřina Veverková

V roce 2009 zasedala dozorčí rada celkem třikrát. 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 přezkoumala účetní závěrku za rok 2009
a seznámila se s výrokem auditora. Na základě získaných
informací dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit
účetní závěrku za rok 2009.
Účetní závěrka zobrazuje věrně ve všech významných ohledech
majetek, závazky a vlastní jmění společnosti k 31. 12. 2009
a její hospodářský výsledek a finanční situaci za účetní období
roku 2008 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 2009.
2. Schválit návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku
za rok 2009.
V Praze dne 30.7.2010

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.
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Ing. Petra Veverková
Předseda dozorčí rady
Josef Baloun
Člen dozorčí rady
MgA. Kateřina Veverková
Člen dozorčí rady
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Informace k auditu

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti NOEN, a.s.
ze dne 4.12.2009 byla auditorská společnost
B N S, v. o. s., Pražského 603/24,152 00 PRAHA 5
pověřena ověřením roční účetní závěrky k 31.12.2009
včetně vypracování závěrečné Zprávy auditora.
Ověření účetní závěrky bylo provedeno a Zpráva auditora byla
zpracována v provozovně firmy BNS, v.o.s., Staropramenná
12, Praha 5, PSČ 150 00. Ověření prováděl a Zprávu auditora
zpracoval Ing. Miroslav Brabec.

ZPRÁVA AUDITORA
o ověření roční účetní závěrky
k 31. 12. 2009
společnosti NOEN, a.s.
Václavské náměstí 802/156, 110 00 Praha 1
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti
NOEN, a.s., tj. rozvahu k 31.12.2009, výkaz zisku a ztráty
za období od 1.1.2009 do 31.12.2009 a přílohu této účetní
závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod.
Údaje o společnosti NOEN, a.s. jsou uvedeny výše a v bodě
1. přílohy této účetní závěrky.
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Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu
s českými účetními předpisy je odpovědný statutární orgán
účetní jednotky. Součástí této odpovědnosti je navrhnout,
zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným
zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, dále zvolit
a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci
přiměřené účetní odhady.
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok
k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se
zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy
a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR.
V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické
normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali
přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné
nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž
cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech
uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí
na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka
obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo
chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním
kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné
zobrazení účetní závěrky.
Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné
auditorské postupy, nikoli se vyjádřit k účinnosti vnitřních
kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých
účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených
vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Výrok auditora

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný
a vhodný základ pro vyjádření výroku:
Společnost vykázala na řádku B.IV.3 v pasivech účetního výkazu
rozvaha částku Kč 50 000 000 jako krátkodobou finanční
výpomoc, poskytnutou spořitelním družstvem s názvem
Moravský Peněžní Ústav. V dodatku č.5 k základní smlouvě ze
dne 31.3.2010 o poskytnutí této výpomoci je však uvedeno, že
její splatnost je dohodnuta až na den 31.3.2011. Předmětnou
finanční výpomoc tak v souladu s ustanovením § 19 odst.7
zákona o účetnictví je nutné považovat za dlouhodobý
závazek, který měl být v pasivech rozvahy vykázán na ř. B.IV.1. –
Bankovní úvěry dlouhodobé.
S výhradou výše uvedeného případu, podle našeho názoru
účetní závěrka podává ve všech ostatních významných
ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace
společnosti NOEN, a.s. k 31.12.2009 a nákladů, výnosů
a výsledku jejího hospodaření za rok 2009 v souladu s účetními
předpisy platnými v České republice.
V Praze, dne

BNS, v.o.s.
oprávnění KA ČR č. 264
Ing. Miroslav Brabec
oprávnění KA ČR č. 1510
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Rozvaha v plném rozsahu
Výkaz zisků a ztráty
Cash Flow
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Rozvaha v plném rozsahu

ROZVAHA
v plném rozsahu

Příloha přiznání k dani
z příjmů právnických osob

Obchodní fimra nebo jiný název účetní firmy
NOEN, a.s.

31.12.2009
ke dni..................................................
Rok

Měsíc

IČ

2009

12

25601598

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště
Václavské náměstí 56
110 00 Praha 1

(v celých tisících Kč)
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Označení

Aktiva

Číslo

a

b

řádku
c

běžné účetní období
Brutto

Korekce

Minulé úč.
období
Netto

Netto

AKTIVA CELKEM (ř.2+3+31+63)

001

665 277

-15 087

650 190

593 555

B.

Dlouhodobý majetek (ř.4+13+23)

003

197 482

- 15 057

182 425

23 991

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.5 až 12)

004

9 715

-5 594

4 121

2 067

3.

Software

007

9 715

-5 594

4 121

2 062

4.

Ocenitelná práva

008

0

0

0

5

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)

013

50 803

-9 463

41 340

10 824

B.II.1

Pozemky

014

0

0

0

1 839

2.

Stavby

015

102

0

102

102

3.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

016

18 843

-9 463

9 380

6 312

7.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

020

3 206

0

3 206

2 471

8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

021

28 652

0

28 652

100

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)

023

136 964

0

136 964

11 100

B.III.1

Podíly v ovládaných a řízených osobách

024

16 964

0

16 964

11 100

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

030

120 000

0

120 000

0

C.

Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58)

031

459 687

-30

459 657

565 818

C.I.

Zásoby (ř.33 až 38)

032

11 080

0

11 080

47 694

2.

Nedokončená výroba a polotovary

034

11 080

0

11 080

47 694

C.II.

Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47)

039

158 635

0

158 635

99 181

C.II.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

040

127 008

0

127 008

98 798

5.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

044

548

0

548

383

7.

Jiné pohledávky

046

31 079

0

31 079

0

C.III.

Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57)

048

110 537

-30

110 507

152 039

C.III.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

049

47 293

-30

47 263

16 914

6.

Stát - daňové pohledávky

054

2 361

0

2 361

48 174

7.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

055

44 131

0

44 131

30 504

9.

Jiné pohledávky

057

16 752

0

16 752

56 447

C.IV.

Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)

058

179 435

0

179 435

266 904

C.IV.1.

Peníze

059

2 669

0

2 669

5 893

2.

Účty v bankách

060

176 766

0

176 766

261 011

D.I.

Časové rozlišení (ř.64 až 66)

063

8 108

0

8 108

3 746

D.I.1.

Náklady příštích období

064

8 008

0

8 008

2 792

3.

Příjmy příštích období

066

100

0

100

954
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b

Číslo
řádku
c

Stav v běžném
účetním období
5

Stav v minulém
účetním období

PASIVA CELKEM (ř.68+86+119)

067

650 190

593 555

A.

Vlastní kapitál (ř.69+73+79+82+85)

068

18 113

54 334

A.I.

Základní kapitál (ř.70 až 72)

069

3 000

3 000
3 000

A.I.1.

Základní kapitál

070

3 000

A.II.

Kapitálové fondy (ř.74 až 78)

073

-29 136

0

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

076

-29 136

0

A.III.

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.80+81)

079

600

600

A.III.1.

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond

080

600

600

A.V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/)

085

43 649

50 734

B.

Cizí zdroje (ř.87+92+103+115)

086

625 384

443 692

B.II.

Dlouhodobé závazky (ř.93 až 102)

092

79 092

162 103

B.II.1.

Závazky z obchodních vztahů

093

0

41 503

5.

Dlouhodobé přijaté zálohy

097

16 800

117 600

9.

Jiné závazky

101

62 292

3 000

B.III.

Krátkodobé závazky (ř.104 až 114)

103

493 706

231 146

B.III.1

Závazky z obchodních vztahů

104

24 080

180 498

4.

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

107

26

0

5.

Závazky k zaměstnancům

108

3 741

1 900

6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

109

1 044

869

7.

Stát - daňové závazky a dotace

110

11 429

7 638

8.

Krátkodobé přijaté zálohy

111

453 257

40 132

10.

Dohadné účty pasivní

113

79

59

11.

Jiné závazky

114

50

50

B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci (ř.116 až 118)

115

52 586

50 443

B.IV.1.

Bankovní úvěry dlouhodobé

116

2 586

0

3.

Krátkodobé finanční výpomoci

118

50 000

50 443

C.I.

Časové rozlišení (ř.120+121)

119

6 693

95 529

C.I.1.

Výdaje příštích období

120

6 693

95 529

Sestaveno dne
7.5. 2010

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

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

akciová společnost

projektování elektrických zařízení

Pozn.
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Výkaz zisku a ztráty

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní firmy
NOEN, a.s.

31.12.2009
ke dni..................................................

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Příloha přiznání k dani
z příjmů právnických osob

Rok

Měsíc

IČ

2009

12

25601598

Václavské náměstí 56
110 00 Praha 1

(v celých tisících Kč)

Označení

TEXT

NOEN, a.s. | Účetní výkazy

Skutečnost v účetním období
běžném

minulém

I.

Tržby za prodej zboží

001

4 644

5 224

A.

Náklady vynaložené na prodané zboží

002

2 096

2 195

+

Obchodní marže (ř.12)

003

2 548

3 029

II.

Výkony (ř.5+6+7)

004

576 781

1 004 850

II.1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

005

613 395

984 208

2.

Změna stavu zásob vlastní činností

006

-36 614

20 642

B.

Výkonová spotřeba (ř.9+10)

008

457 545

896 009

a

40

Číslo
řádku
c

b

B.1.

Spotřeba materiálu a energie

009

4 099

5 403

2.

Služby

010

453 446

890 606

+

Přidaná hodnota (ř.3+48)

011

121 784

111 870

C.

Osobní náklady (ř.13 až 16)

012

60 326

39 318

C.1.

Mzdové náklady

013

42 111

25 317

2.

Odměny členům orgánu společnosti a družstva

014

4 680

3 770

3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

015

11 241

8 772

4.

Sociální náklady

016

2 294

1 459

D.

Daně a poplatky

017

179

129

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

018

5 263

3 250

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)

019

3 000

0

2.

Tržby z prodeje materiálu

021

3 000

0

G.

025

30

0

IV.

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

026

676

1 145

H.

Ostatní provozní náklady

027

2 058

3 605

*

Provozní výsledek hospodaření (ř.11121718+192225+2627+(28)(29))

030

57 604

66 713

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34+35+36)

033

3 342

0

VII.1.

034

3 342

0

X.

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách s podstatným
vlivem
Výnosové úroky

042

3 733

2 811

N.

Nákladové úroky

043

5 467

2 787

XI.

Ostatní finanční výnosy

044

100

359
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Označení

TEXT

běžném

minulém

Ostatní finanční náklady

045

2 283

336

*

Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+(46)-(-47))

048

-575

47

Q.

Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51)

049

13 380

16 026

Q.1.

splatná

050

13 380

16 026

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30+48-49)

052

43 649

50 734

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/)(ř.52+58-59)

060

43 649

50 734

****

Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.30+48+53-54)

061

57 029

66 760

b

Sestaveno dne
7.5.2010
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Skutečnost v účetním období

O.

a

42

Číslo
řádku
c

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

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

akciová společnost

projektování elektrických zařízení

Pozn.

Cash Flow

Příloha přiznání k dani
z příjmů právnických osob

CASH FLOW
v plném rozsahu
31.12.2009
ke dni..................................................
Rok

Měsíc

IČ

2009

12

25601598

Obchodní firma nebo jiný název účetní firmy
NOEN, a.s.
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště
Václavské náměstí 56
110 00 Praha 1

(v celých tisících Kč)

Číslo Označení
řádku
a
b
01

P.

02

TEXT

Hodnota

c
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
----- Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

266 904
0

03

Z.

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

57 029

04

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace (A.1.1. až A.1.6.)

05

A.1.1.

06

A.1.2.

Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a umořování opravné položky k nabytému
majetku
Změna stavu opravných položek, rezerv

07

A.1.3

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv

-3 000

08

A.1.4.

Výnosy z dividend a podílů na zisku

-3 342

685
5 293
0
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Číslo Označení
řádku
a
b

c

A.1.5

Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky

10

A.1.6.

Úpravy o ostatní nepeněžní operace

11

A.*

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

12

A.2.

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu (A.2.1. až A.2.4.)

190 167

13

A.2.1

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních

-22 314

14

A.2.2

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních

175 867

15

A.2.3

Změna stavu zásob

16

A.2.4

Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů

17

A.**

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

18

A.3.

Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků

19

A.4.

Přijaté úroky

20

A.5.

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

21

A.6.

22

A.7.

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy,které tvoří mimořádný výsledek hospodaření, včetně
uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti
Přijaté dividendy a podíly na zisku

23

A.***

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

25

B.1.

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

26

B.2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

27

B.3.

Půjčky a úvěry spřízněným osobám

28

B.***

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

29
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Hodnota

09

24

44

TEXT

----- Peněžní toky z finančních činností

1 734
0
57 714

36 614
0
247 881
-5 467
3 733
-13 380
0
0
232 767
0
-163 697
3 000
0
-160 697
0

30

C.1.

31

C.2.

32

C.2.1.

33
34

Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti,
na peněžní prostředky a ekvivalenty
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty (C.2.1. až C.2.6)

-83 011
-79 870
0

C.2.2.

Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, rezervního
fondu včetně složených záloh na toto zvýšení
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům

C.2.3

Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů

0

35

C.2.4.

Úhrada ztráty společníky

36

C.2.5.

Přímé platby na vrub fondů

-29 136

37

C.2.6.

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně
finančního vypořádání se společníky v.o.s. a komplementáři u k.s.

-50 734

38

C.***

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

39

F.

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

40

40 D.

Diference (R.P. F.)

41

R.

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

Sestaveno dne
7.5.2010

0
0

-162 881
-90 811
0
176 093

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

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

akciová společnost

projektování elektrických zařízení

Pozn.
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Úvodní slovo předsedy představenstva

1
46

NOEN
NOENa.s.
a.s. || Obsah
představení společnosti

7 | Přílohy

Příloha účetní závěrky za rok 2009
Přehled o změnách vlastního kapitálu
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Příloha účetní závěrky

Obecné údaje
1. Obchodní firma: NOEN a.s.
Den vzniku: 15.8.1997
IČO: 256 01 598
Sídlo: Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: Provádění staveb, jejich změn
a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě
Výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách - až 3 živnostenského zákona
Osoby s 20 a více % na základním kapitálu:
Ing. Jaroslav Veverka.- 66%
RNDr. Libor Sadílek – 34%
Změny a dodatky v OR:
Představenstvo
Ing.Jaroslav Veverka – předseda představenstva
Mgr.Alena Sadílková – člen představenstva
Jaroslav Veverka – člen představenstva
Prokura: ne
Dozorčí rada:
Ing. Petra Veverková – předseda dozorčí rady
Josef Baloun – člen dozorčí rady
Kateřina Veverková – člen dozorčí rady
2. Podíl na základním kapitálu jiné společnosti:
ELMOS TRADING, spol s r.o., Václavské náměstí 802/56,
Praha 1 – výše podílu 100% (zapsáno do OR dne 30.7.2007
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NOEN Recycling & Technologies s.r.o., Václavské náměstí
802/56, Praha l – výše podílu 50% (zapsáno 20.5.2008)
KHL-EKO, a.s., Jirkov, Červený Hrádek 2 – výše podílu 33%
(zapsáno 4.3.2008)
Elektroprim-Koutník, a.s., Baarova 3/58, Praha 4 – výše
podílu 50%
Dohody mezi společníky:
Výše vlastního kapitálu, výše účet.výsledku hospodaření:
3. Prům. počet zaměstnanců: 71
Z toho řídících pracovníků: 1
Osobní náklady: 58.570 tis. Kč
z toho řídících pracovníků: 5.858 tis.Kč
Odměny ost. členů stat. a dozorčích orgánů: 0
4. Výše poskytnutých půjček, úvěrů, výše úrokové sazby,
podmínky, poskytnutá zajištění, ostatní peněžní
a nepeněžní plnění: ne
osobám, kt. jsou statutárním orgánem:
členům statut. orgánů:
členům dozorčích a jiných řídících orgánů:
Informace o aplikaci obecných účetních zásad a účetních
metod
1. Způsob ocenění:
nakupovaných zásob: pořizovacími cenami.
zásob vytvořených vlastní činností: vlastní náklady.
dlouhod. DHM a HM vytvoř.vl.činností: společnost

nevytvářela dlouhodobý majetek vlastní činností.
cenných papírů a podílů: pořizovacími cenami
derivátů a části majetku a závazků zajištěných deriváty:
společnost nenakupovala ani nevlastní deriváty.
příchovků a přírůstků zvířat: společnost nenakupovala ani
nevlastní zvířata.
2. Způsob stanovení RPC: v průběhu účetního období nebyl
takto oceněn žádný majetek.
3. Druhy nákladů souvisejících s pořízením nakupovaných
zásob a zásob vyrobených ve vlastní režii: do vedlejších
pořizovacích nákladů je zahrnována doprava a montáž.
4. Změny ve způsobu oceňování, postupů odpisování
a postupů účtování: změny ve způsobu oceňování,
postupů odpisování a postupů účtování nenastaly.
5. Způsob stanovení opravných položek k majetku:
Společnost vytvořila opravné položky k pohledávkám dle §8a
zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.
6. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý
majetek a použité odpisové metody:
účetní odepisování dlouhodobého majetku je lineární. Sazby
účetních odpisů jsou stanoveny individuálně s přihlédnutím
k hledisku času a doby použitelnosti.
7. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:
denní kurz ČNB.
8. Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků:
reálná hodnota majetku a závazků nebyla stanovena.

9. Metody ocenění cenných papírů a derivátů reálnou
hodnotou, včetně změn:
hodnota cenných papírů byla přeceněna metodou
ekvivalence k 31.12.2009
Doplňující informace k rozvaze (bilanci), a výkazu zisku
a ztrát
1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek:
a) pozemky, budovy, haly, stavby: 102 tis.Kč
samostatné movité věci a soubory movitých věcí:
9.380 tis.Kč
jiný dlouhodobý hmotný majetek: 0
b) dlouhodobý nehmotný majetek: 4.321 tis. Kč
c) finanční pronájem: ano
součet splátek za celou dobu nájmu: 16.008 tis. Kč
uhrazené splátky: 12.778 tis. Kč
budoucí splátky do jednoho roku: 1.559 tis. Kč
budoucí splátky po jednom roce: 1.671 tis. Kč
d) nejdůležitější přírůstky a úbytky aktiv:
v průběhu účetního období bylo nakoupeno větší množství
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
e) výše majetku neuvedená v rozvaze:
předměty dlouhodobé spotřeby sledované v operativní
evidenci ve výši 1.299 tis. Kč. Jedná se především
o nábytek, telefonní přístroje a kancelářské zařízení
s dobou upotřebitelnosti delší než 1 rok.
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f) hmotný majetek zatížený zástavním právem nebo
věcným břemenem:
žádný majetek společnosti není zatížen zástavním právem
nebo věcným břemenem.
g) majetek s vyšší tržní cenou než jeho ocenění
v účetnictví: společnost nevykazuje žádný majetek,
jehož tržní ocenění je výrazně vyšší, než ocenění uvedené
v účetnictví.
h) majetkové CP a majetkové účasti: společnost vlastní
100% podíl ve společnosti ELMOS TRADING, spol.
s r.o a dále 100 ks akcií v nominální hodnotě Kč 10 000,(tj.Kč 1 000 0w00,-) společnosti KHL-EKO, a.s.. (podíl ve
společnosti činí 33,3%), 50% podíl ve společnosti NOEN
Recycling&Technologies s.r.o.,155 ks akcií společnosti
Elektroprim-Koutník, a.s. (podíl ve společnosti 50%)
ch) významné údaje, neuvedené v rozvaze (bilanci),
výkaze zisků a ztrát:
bankovní úvěry, vč.úrokových sazeb: 0
přijaté dotace: 0
odložená daňoá pohledávka: 0
doměrky splatné daně z příjmů za minulá
účetní období: 0
rozpis rezerv: 0
bankovní záruka: 0
odměny auditorovi: Kč 72.000,i) splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti:
720 tis. Kč
splatné závazky veřejného zdrav. pojištění: 324 tis. Kč
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evidované daňové nedoplatky: 8.972 tis. Kč
2. Pohledávky
a) pohledávky po lhůtě splatnosti: 151 tis. Kč
b) pohledávky se splatností delší než 5 let: 0
c) pohledávky kryté zástavním právem: 0
d) pohledávky k jednotkám v konsolidačním celku: 0
3. Vlastní kapitál
a) změny vlastního kapitálu v průběhu období:
b) rozdělení HV předchoz. období: zisk minulého
účetního období ve výši Kč 50,733.762,58 byl vyplacen
akcionářům
c) základní kapitál: 3.000 tis. Kč
celkový počet kmenových akcií 300 ks
Všechny akcie jsou na jméno v listinné podobě, nominální
hodnota každé jedné akcie činí 10.000,- Kč. Základní kapitál
je placen ve 100% výši.
4. Závazky
a) závazky po lhůtě splatnosti: 70 tis. Kč
b) závazky se splatností delší než 5 let: 0
c) závazky kryté zástavním právem: 0
d) závazky neuvedené v rozvaze: 0
e) závazky k jednotkám v konsolidačním celku: 0

5. Výnosy:
Tržby za prodej zboží
Z toho v tuzemsku
Tržby z poskytovaných služeb
Z toho v tuzemsku
Změna stavu nedokončené výroby
Tržby z prodeje dl.hm.majetku
Výnosy z provozní činnosti celkem
Výnosy z finanční činnosti

4.644 tis. Kč
4.644 tis. Kč
613.395 tis. Kč
0 tis. Kč
-36.614 tis. Kč
3.676 tis. Kč
585.101 tis. Kč
7.175 tis. Kč

7. Další významné skutečnosti, které mohou v budoucnosti
znamenat ztrátu společnosti: nejsou známy žádné takové
skutečnosti.
8. Významné události po datu účetní závěrky: nejsou známé
žádné události
V Praze, dne 10.5.2010
							
Ing. Jaroslav Veverka
předseda představenstva
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Přehled o změnách vlastního kapitálu

Schváleno MF ČR
č.j. 281/97 417/2001
Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně s
doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

PŘEHLED O ZMĚNÁCH
VLASTNÍHO KAPITÁLU

Obchodní firma nebo jiný název účetní firmy
NOEN, a.s.

31.12.2009
ke dni..................................................
Rok

Měsíc

IČ

2009

12

25601598

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště
Václavské náměstí 56
110 00 Praha 1

(v celých tisících Kč)

A.
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Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku

B.

Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku

C.

Součet A +/- B

D.

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly

*

Součet A +/- B +/- D

E.

Emisní ážio

F.

Rezervní fondy

G.

Ostatní fondy ze zisku

Počáteční
zůstatek

Zvýšení

Snížení

Konečný
zůstatek

3000

0

0

3000

0

0

0

0

3000

XX

XX

XX

0

0

0

0

XX

XX

XX

3000

0

0

0

0

600

0

0

600

0

0

0

0

H.

Kapitálové fondy

I.

Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku

J.

Zisk účetních období

K

Ztráta účetních období

L.

Zisk/ztráta za účetní období po zdanění

*

Celkem

Odesláno dne

07.05.2010

Podpis statutárního orgánu nebo
fyzické osoby, která je účetní
jednotkou

0

0

29 136

-29 136

0

0

0

0

50 734

0

50 734

0

0

0

0

0

XX

XX

XX

43 649

54 334

0

79 870

18 113

Osoba odpovědná za účetnictví

Osoba odpovědná za účetní
závěrku

tel.:
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