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Základní údaje
o společnosti

Základní údaje
Název:
Sídlo:
Právní forma:
Identifikační číslo:
Datum založení:
Založena dle:

NOEN, a.s.
Václavské náměstí 56, 110 00 Praha 1
akciová společnost
25601598
15. srpna 1997
českého právního řádu, zákona o akciových 				
společnostech č. 104/90 Sb.

Rejstříkový soud:
Základní kapitál:
Organizační složky:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4895
3.000.000,- Kč
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.

			

Specialista na technologie povrchové
těžby a zauhlovací systémy.
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Úvodní slovo
předsedy
představenstva

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi, abych Vám jménem představenstva společnosti NOEN, a. s., předložil
výroční zprávu za rok 2010.
Jak všichni víme, v průběhu roku 2010 se
svět začal pomalu vypořádávat s následky
ekonomické krize. Dle čísel se nejrychleji vzpamatovaly Brazílie, Rusko, Indie
a Čína společně s Tureckem a Indonésií.
O poznání hůře na tom byly Spojené státy
a zdaleka nejpomalejšího růstu dosáhla
Evropská unie. S ohledem na velkou otevřenost české ekonomiky měl proto vývoj
ve světě nemalý vliv na tuzemské poměry.
Následky globální ekonomické krize se
projevily především poklesem spotřeby
elektrické energie v průmyslu, ale i ostatních druhů energie prakticky ve všech oblastech národního hospodářství. Hodnotíme-li však rok 2010, pak lze současnou
situaci v energetice hodnotit jako příznivou. Česká republika je plně soběstačná
ve výrobě elektrické energie a navíc může
určitými přebytky zásobovat především
některé okolní státy – jde o Rakousko,
Slovensko, ale také o Maďarsko a o další
země, které jsou naopak deficitní. Dovozní
energetická závislost ČR se stále drží na
úrovni pod 50 %, což je velmi přijatelná
a významně nižší hodnota, než jaký je současný průměr zemí EU.
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Dámy a pánové, vzhledem k orientaci na
energetiku nepocítila naše společnost
v roce 2010 přímé důsledky hospodářské
krize. Zakázky, které realizujeme nebo na
nichž se podílíme, mají totiž dlouhodobější charakter. Na druhé straně je však
třeba uvést, že jsou náročnější na financování.
Domnívám se, že z pohledu akciové společnosti NOEN lze rok 2010 jednoznačně
hodnotit jako úspěšný - naše společnost
v něm dosáhla obratu 876 054 000,-Kč
s účetním ziskem ve výši 134 779 000,Kč. Oba tyto ekonomické ukazatele jsou
v řádu desítek procent vyšší ve srovnání
s údaji za rok 2009 a také v dalších, pro
společnost klíčových ukazatelích, jako je
např. cash-flow, jsme dosáhli znatelně
lepších výsledků.
Ale pocit z dobrého výsledku se neopírá
jen o ryze ekonomické ukazatele, ale stojí
na dalších pozitivních skutečnostech a zejména na výsledcích naší práce. Ke konci
roku 2010 jsme úspěšně dokončili hrubou strojní montáž na rýpadle KK 1300
pro Severočeské doly. V úplném závěru
roku jsme završili práci na pilotním projektu nového rýpadla KK 550 v rámci
přiděleného grantu pro MPO. Zpracovali
jsme rovněž nový projekt DPD 1800 +
SV 1800 na severních svazích pro Severočeské doly Bílina a připravovali jsme
druhou etapu DPD 1600mm - remon-
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táže na jižních svazích pro Severočeské
doly Bílina. Také bych chtěl zmínit, že naše
společnost dokončila tzv. Detail Design
pro rekonstrukci zauhlování v elektrárně
Prunéřov.
Pokud jde o rozvoj naší společnosti jako
takové, v roce 2010 jsme dokončili výstavbu nové administrativní budovy
v Uničově. Výstavba tohoto nového Výzkumného a vývojového centra, která byla
částečně hrazena z dotace Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR a z prostředků
získaných z Evropské unie, pozitivně přispěla ke zlepšení pracovního prostředí
našich zaměstnanců a současně umožnila
vytvořit zázemí pro přijetí nových pracovních sil. V tomto kontextu bych chtěl všem
našim zaměstnancům a spolupracovníkům poděkovat za jimi odvedenou práci,
protože jejich úsilí, píle a zkušenosti mají
přímou souvislost s výsledky hospodaření
naší společnosti v roce 2010.

1600mm pro Severočeské doly Bílina a na
severních svazích téže lokality k uskutečnění projektu DPD 1800mm + SV 1800.
Dámy a pánové, vážení akcionáři, vážení
partneři. Pro rok 2011 jsme si stanovili
konkrétní cíle kvality ve vztahu k zákazníkům, k dodavatelům, k zaměstnancům
a ve vztahu k systému kvality a k životnímu prostředí. Věříme, že jejich naplňováním upevníme postavení naší společnosti
jako solidního a respektovaného partnera
nejen na tuzemském energetickém trhu,
které budujeme už druhou dekádu.
Ing. Jaroslav Veverka, MBA
Předseda představenstva NOEN, a. s.

V roce 2011 budeme pokračovat v práci
na již rozpracovaných zakázkách a dokončíme strojní montáže rýpadla KK 1300
a DPD 1600mm na jižních svazích pro Severočeské doly Bílina. Dojde k ukončení
projektu II. etapy na jižních svazích pro
Severočeské doly Bílina DPD 1600mm
– remontáže a završíme projekční část
nového kolesového rýpadla KK 550. Dále
budou probíhat práce na II. etapě zauhlování nové elektrárny Ledvice a na II. etapě
zauhlování elektrárny Prunéřov, dojde
k realizaci II. etapy na jižních svazích DPD
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Předmět
činnosti

PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČNOSTI NOEN, A.S.
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

Společnost NOEN, a.s. zaměstnává tým 90 špičkových projektantů
a konstruktérů s dlouholetou praxí, kteří veškeré projekční a konstrukční
práce provádějí na nejmodernější HW a SW technice.
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Na českém i mezinárodním trhu se společnost NOEN pohybuje
od roku 1997.
Projekce je pro nás hračka.
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Historie
společnosti

HISTORIE SPOLEČNOSTI NOEN, A.S.
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 čtyři 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.
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Během následujících let svého působení
se NOEN, a.s. stala hlavním partnerem
Severočeských dolů, a.s. Mezi další významné společnosti, se kterými spolupracovala či nadále spolupracuje, patří Mostecká uhelná společnost a.s., Sokolovská
uhelná a.s., Prodeco a Vítkovice, a.s.

Orgány společnosti
a její management

PŘEDSTAVENSTVO
Ing. Jaroslav Veverka, MBA .................................... předseda představenstva
Mgr. Alena Sadílková ............................................... člen představenstva
Ing. Jaroslav Veverka, mladší ................................ člen představenstva

DOZORČÍ RADA
Ing. Petra Veverková ................................................ předseda dozorčí rady
Josef Baloun ............................................................... člen dozorčí rady
MgA. Kateřina Veverková ....................................... člen dozorčí rady

MANAGEMENT
Petr Sedlář ..................................................................
Ing. Jiří Novotný .........................................................
Ing. Zdeněk Pavel ......................................................
Ing. Jiří Haken .............................................................
Ing. Vladimír Hlaváček .............................................
Petr Tylšar ...................................................................
Ing. Jakub Krása, PhD. .............................................

Výkonný ředitel				
Ředitel projekce a konstrukce		
Technický ředitel		
Strategický ředitel				
Ředitel pro zahraniční obchod
Vedoucí projekce a konstrukce Chrudim
Vedoucí projekce a konstrukce Praha

AKCIONÁŘI
Ing. Jaroslav Veverka, MBA .................................... 66%
RNDr. Libor Sadílek .................................................. 34%
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Hlavní události
roku

Hlavní události roku 2010

Zauhlování elektrárny Tušimice

V loňském roce jsme pokračovali v realizaci zakázek v oblasti energetiky, a to především v rámci programu Obnovy uhelných zdrojů skupiny ČEZ.

I nadále probíhají práce na projektu Zauhlování elektrárny Tušimice, jehož objednatelem je společnost BPO. V roce 2010
probíhal zkušební provoz pasů T1A, T2A,
T5, T6, T7, T8, T10A, T31, T40, T41, T42,
T43, T44, šnekových dopravníků č. 1-6,
vzorkovače uhlí T1A, pasové váhy T1A,
shazovacího vozu, mostového nakladače
č. 1 a kladkostrojů pro T1A, T6, T7,T10A,
T2A+B, T31, T40 a T41. Dále byly prováděny záruční opravy a dolaďování celé
linky A.

Zauhlování v Ledvicích
Druhá část zauhlování v Ledvicích byla započata v lednu 2010. Tato část pak zabezpečí dopravu uhlí do bunkrů nového kotle.
V místě realizace jsme během celého roku
zajišťovali trvalou přítomnost zástupce
a dohled nad hladkým průběhem zkušebního provozu. Zkušební provoz byl
úspěšně dokončen podpisem „Protokolu
o ukončení zkušebního provozu“. Na základě tohoto protokolu bylo zauhlování
17. 9. 2010 zkolaudováno.
Druhý rok provozu v záruční lhůtě firmy
NOEN, a.s. bude zakončen v roce 2011
finálním předáním díla. V roce 2010 byly
v předstihu proti harmonogramu smlouvy
provedeny piloty stojek mostu T14 a byly
smontovány přesypné věže č. 4 a 5 a koridor mostu T15 včetně opláštění.
Dále byly dodány konstrukce pasových
dopravníků T15 a T16. Koncem roku byla
zahájena výroba ocelových konstrukcí
stojek a vlastního mostu T14. Koncem
roku byla stále více zřejmá skutečnost,
že objednatel je ve zpoždění s některými
Obchodními balíčky Nového zdroje, které
výrazně ovlivní dodávky a činnost firmy
NOEN, a.s. v následujícím roce.
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Na lince B byla ukončena komplexní
zkouška (pasů T1B, T2B, T3, T10B, vzorkovače uhlí T1B, linky jemného mletí, pasové váhy T1B, mostového nakladače č.
2 a kladkostroje pro T10B). Garanční test
obou linek byl ukončen v září a po té byl
podepsán protokol o předběžném převzetí linek A a B.

Komplexní obnova elektrárny
Prunéřov II - Zauhlování
Tento obchodní balíček OB01, kde
NOEN, a.s. představuje generálního dodavatele, řeší dopravu paliva z místa přejímky do kotelny, případně dopravu na
skládku paliva a dopravu ze skládky do
kotelny.
Zauhlování obsahuje dvojici hlavních
provozních souborů „Vnější zauhlování
včetně skládky“ a „Zauhlování bloků“. Po
dokončení komplexní obnovy se prodlouží

Hlavní události roku 2010

životnost EPR II na dalších 25 – 30 let.
V provozu zůstanou tři výrobní bloky z původních pěti a celkový instalovaný výkon
dosáhne hodnoty 3x250 MWe. U zbylých
bloků dojde v budoucnu k útlumu.
Projekt OB01 je rozdělen do dvou fází:
I. fáze díla – projektová dokumentace
• jednotlivé stupně: Předběžné podklady
pro profese, Podklady pro profese, Plán
organizace výstavby, Basic Design,
Detail Design
• I. fáze díla ukončena a schválena
objednatelem díla v 08/2010
II. fáze díla – realizace
• rekonstrukce linky A se uskuteční
v roce 2013
• rekonstrukce linky B proběhne
v roce 2013
• plánované předběžné převzetí celého
díla 10/2013

Kolesové rýpadlo KK1300
Mezi naše nejvýznamnější zakázky patří kompletní dokumentace a inženýring
výstavby kolesového rýpadla KK1300.
V roce 2010 byl 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

Vítkovice Gearworks a.s., montáž
pak Hutní montáže Ostrava.
V roce 2010 se společnost Noen a.s. na
základě smluvních ujednání aktivně podílela na realizaci velkostroje KK1300
v těchto oblastech:
1. Výrobní dokumentace pro generálního dodavatele Prodeco a.s.
Na základě harmonogramu byly dokončeny a předány následující skupiny:
Dokumentace strojní:
• Kabelové trasy
• Koncové vypínače a indikace poloh
• Centrální mazání
• Přípravky pro údržbu
• Specifikace subdodávek
• Montážní jeřáby
• Vybavení obslužných prostor
Dokumentace elektro - projekty systémů:
• Automatizace těžby
• Řídící systém
• Frekvenční měniče
• Požární signalizace
• Kamerový systém
Montážní dokumentace
• Přípravky a postup pro montáž
spojovacího mostu a teleskopu

2. Výroba strojní
Společnost NOEN, a.s. v průběhu roku
2010 smluvně zajišťovala výrobu ocelo-
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vých konstrukcí a strojních dílů v akciové
společnosti Vítkovice.
Dle dokumentace společnosti NOEN, a.s.
byly v roce 2010 vyrobeny a dodány na
montážní místo Jana u Duchcova tyto celky:
•
•
•
•

Spodní stavba rýpadla
Otočná deska
Kolesový a vyvažovací výložník
Spojovací most a podpěrný vůz

3. Montáž strojní
NOEN, a.s. v průběhu roku 2010 smluvně
zajišťoval a koordinoval montáž rýpadla
se třemi subjekty:
Hutní montáže a.s. Ostrava – spodní
stavba, kolesový a vyvažovací výložník
Krušnohorské strojírny a.s. – otočná
deska
Unimont s.r.o. – spojovací most
a podpěrný vůz
Aktivní zapojení NOEN a.s. do koordinace výroby a montáže vyústilo v předání
hrubé montáže rýpadla dle harmonogramu smlouvy dne 30.11.2010

12
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Výzkumné a vývojové centrum
v Uničově
Počátkem roku 2010 bylo dokončeno
Výzkumné a vývojové centrum v Uničově
nedaleko Olomouce. Tento projekt je
spolufinancován z prostředků Evropské
unie, konkrétně z operačního programu
Podnikání a inovace. Projektanti a inženýři
naší společnosti tak dostali 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.
Jedná se o moderní budovu s využitím
progresívních stavebních technologií
a instalací. Centrum tvoří budova o třech
nadzemních podlažích o celkové rozloze
cca 2000 metrů čtverečních. V prvním
patře je místo pro zázemí zaměstnanců.
Ve druhém podlaží se nacházejí prostory
pro vedení společnosti, dále obchodní
a zahraniční oddělení a také hlavní jednací místnost. Ve třetím poschodí je
umístěna hlavní výrobní část – projekční
a konstrukční ateliéry, jednací prostor
a také kuchyňka.
Všechna podlaží jsou propojena hlavním
únikovým a požárním schodištěm a navíc
pro jednodušší spojení obou pracovních
pater bylo vestavěno vzdušné schodiště
s nerezovou nosnou konstrukcí a dřevěnými stupnicemi a nerezovým zábradlím. Schodiště lemuje celé vnitřní atrium
s ochozem nasvětleným střešním světlíkem. Všechna poschodí jsou také pro-

14
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pojena elektrickým výtahem s možností
dopravy osob se sníženou schopností pohybu. Celý objekt je bezbariérový.

Konference a veletrhy
V letošním roce jsme se zúčastnili mnoha
veletrhů a konferencí po celém světě,
kde jsme měli možnost prezentovat naši
činnost. Zúčastnili jsme se např.: BAUMA
2010 a 10. sympozia ISCCM o kontinuálním povrchovém dobývání v Německu,
MinTek v Kazachstánu, Mezinárodního veletrhu hornictví, energetického a hutnického průmyslu v Polsku, Mezinárodní hornické konference a výstavy ve Vietnamu,
Podnikatelské mise s prezidentem České
republiky Václavem Klausem do Makedonie a mnoha dalších.
Naši zaměstnanci zde mají možnost seznámit se s nejnovějšími metodami a technikami v oboru nejen těžebního průmyslu,
ale také energetiky a strojírenství obecně.
Nutno podotknout, že i my jsme zprostředkovateli stále nových metod a technologií, které naši projektanti postupně
vytvářejí, a právě na konferencích po celém světě s nimi můžeme seznámit účastníky těchto setkání.
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Hlavní události roku 2010

Vybrané realizované zakázky roku
2010:
SD – 1. Strojírenská
Dodávka a montáž kolesového výložníku
na KU 300.13-k71 dle technické specifikace
SD – 1. Strojírenská
Rekonstrukce špičky kolesa KU 800/19
dodávka + montáž
Severočeské doly, a.s.
Projekt rýpadla KK 550
Severočeské doly, a.s.
Přemístění kabiny řidiče rýpadla K 2000
Prodeco, a.s.
Zpracování průvodní dokumentace velkostroje KU 300.19 včetně přílohy
SD – 1. Strojírenská
Modernizace shazovacího vozu SV 1800
DB
Klement, a.s.
Zpracování projektové dokumentace pro
KO EPR II, OB91 - Vápencové hospodářství
Klement, a.s.
Rekonstrukce mostu K-montážní práce
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Popis činnosti
společnosti

Popis činnosti společnosti
NOEN, a.s.

V současné době má společnost tři hlavní
pracoviště: Praha, Uničov a Chrudim.

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.

Hlavním oborem společnosti je inženýring
dodávek technologických celků v následujících oborech:
• Těžební zařízení
pro povrchové dobývání
• Dálková technologická doprava sypkých
hmot
• Zařízení pro manipulaci s materiálem
• Skládková hospodářství
• Ocelové konstrukce
V uvedených oborech nabízíme:

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.
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• Zpracování studií, projektů včetně
výpočtů a výkresové dokumentace
• Provedení odborných posudků,
poradenství a technické pomoci
• Komplexní realizace vyšší dodavatelské
činnosti

Společnost NOEN svými aktivitami
a hospodářskými výsledky za rok 2010
potvrdila, že patří mezi hráče, s nimiž
je třeba – a to na nejen tuzemském
energetickém trhu – počítat.

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.
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 rea-
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lizace investičních celků a další nadstandardní metody, umožněné vysokou technicko-technologickou úrovní společnosti,
invencí a zkušenostmi týmu špičkových
projektantů a dalších odborníků.
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.

Řízení jakosti,
technická
vybavenost

NOEN, a.s. má zaveden systém řízení jakosti dle ISO 9001:2008 a 14001:2004
Ve společnosti je používán následující SW:
Autodesk Inventor 2010 (více než 30 licencí) je hlavní firemní 3D cadovský program pro zpracování modelů a výrobní
dokumentace. Pro starší dokumentaci je
používán AutoCAD Mechanical 2010.
I-DEAS Artisan pro projektování ve 3D Složité prostorové úkoly včetně modelů
pro pevnostní analýzy
Femap NX Nastran 10.1 (2 licence)
Scia Engineer 2010 (4 licence)
Cosmos Designstar (1 licence)
Tato trojice programů je využívána pro
analýzy ocelových konstrukcí nebo součástí metodou konečných prvků. Konkrétní
software je volen podle typu konstrukce
nebo typu úlohy. Jsou řešeny úlohy pevnostní a únavové na deskostěnových konstrukcích, rámech nebo příhradovinách,
stabilitní a kontaktní úlohy.
Eplan electric P8 (3 licence) je využíván
při zpracování elektroprojektů vyvíjených
zařízení.
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Oprávnění k projektování

24

Oprávnění k projektování
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Oprávnění k projektování

26

Osvědčení o odborné způsobilosti
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Osvědčení o odborné způsobilosti
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Životní prostředí

Vedení společnosti NOEN, a.s. vyhlašuje tuto politiku životního prostředí:
1. Aktivně se 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.

4. Naplnění politiky životního prostředí od
každého pracovníka požaduje:

• 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

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.

V Ý R O Č N Í Z PRÁVA 2 0 1 0 | NOEN, a.s.
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Lidské zdroje

Společnost NOEN, a.s. zaměstnává tým
devadesáti 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.
Od 1. 1. 2009 byla otevřena nová projekční kancelář v Praze, kde začal pracovat
tým deseti lidí. V roce 2010 jsme uvedli do
provozu novou projekční kancelář v Bílině.
Do společnosti bylo přijato 15 nových
pracovníků, kteří se zapojili do pracovního procesu v Praze, Uničově, Chrudimi
a Bílině. I nadále se chystáme rozšiřovat
projekční kanceláře, z důvodu snahy společnosti více proniknout na zahraniční trh.
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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. Studenti zpracovávají diplomové
práce dle témat zadaných vedoucím projektantem pražské projekční kanceláře.
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,
více proniknout na zahraniční trh a být co
nejblíže k našim zákazníkům.

Dárcovství
a sponzorský
program

Vedení společnosti NOEN, a.s. si velmi
zakládá na veřejné podpoře mnoha subjektů. V roce 2010 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.

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 shánějí velmi obtížně. Podporujeme dětské domovy, seniory i zdravotně
postižené.

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., Hokej Uničov, HC BENZINA Litvínov a NOEN Extraliga juniorů.
Dále pak významná finanční částka mířila
na podporu sledge hokeje, konkrétně na
reprezentační tým sledge hokeje České
republiky.
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 2010 jsme ve spolupráci činně
pokračovali a ještě ji prohloubili. I nadále
jsme zůstali generálními partnery Vinohradského divadla v Praze a Divadla Na
Fidlovačce, dále pak partnery Národního
muzea a Národní knihovny.
V letošním roce jsme se také stali generálním partnerem Kulturního léta Uničov
2010.
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Zpráva dozorčí
rady

Dozorčí rada vykonávala svoji funkci
v souladu s legislativou České republiky
a se stanovami společnosti. V roce 2010
pracovala dozorčí rada v následujícím složení:

předseda dozorčí rady
Ing. Petra Veverková
člen dozorčí rady
Josef Baloun
člen dozorčí rady
MgA. Kateřina Veverková

V roce 2010 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 sta-
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novami určené funkce a průběžně kontrolovat chod společnosti a činnost představenstva společnosti.
Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku
za rok 2010 a seznámila se s výrokem
auditora. Na základě získaných informací
dozorčí rada doporučuje valné hromadě
schválit účetní závěrku za rok 2010.
Účetní závěrka zobrazuje věrně ve všech
významných ohledech majetek, závazky
a vlastní jmění společnosti k 31. 12. 2010
a její hospodářský výsledek a finanční situaci za účetní období roku 2010 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 2010.
2. Schválit návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2010.
V Praze dne 16.6.2011
Ing. PETRA VEVERKOVÁ
Předseda dozorčí rady
Josef Baloun
Člen dozorčí rady
MgA. Kateřina Veverková
Člen dozorčí rady

Zpráva o vztazích

ZPRÁVA O VZTAZÍCH
mezi propojenými osobami
mezi propojenými osobami
dle § 66a odst. 9 Obchodního zákoníku

NOEN, a.s.
Se sídlem: Václavské náměstí 802/56, Praha 1, PSČ 110 00
ke dni 31.12.2010
1. Úvod
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 2010 a končící dnem 31. prosince 2010.
2. Základní údaje o účetní jednotce
Název: 			
NOEN, a.s.
Sídlo: 			
Václavské náměstí 802/56, Praha 1, PSČ 110 00
Identifikační číslo:		
256 01 598
Právní forma:
	Akciová společnost
Předmět podnikání:
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
			
- projektová činnost ve výstavbě
			
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 		
			
živnostenského zákona
Datum vzniku: 		
15. srpna 1997
Období ke kterému se
vztahuje tato zpráva:
1.1. 2010 – 31.12.2010
Datum sestavení zprávy:
28.3.2011
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

3. Propojené osoby
3.1. Organizační struktura propojených osob
• Ovládající osoby I.: osoby přímo ovládající ovládanou osobu
• Ovládající osoby II.: osoby ovládající ovládající osoby I.
• Ovládající osoby III.: osoby ovládající ovládající osoby II.
3.2. Identifikace ovládajících osob
Ovládajícími osobami společnosti NOEN, a.s. (dále jen Společnost) byli v účetním období
20100 její akcionáři jednající ve shodě, a to:
Ing. Jaroslav Veverka
Praha 6, Evropská 45, PSČ 160 00
majitel akcií představujících 66% všech hlasovacích práv („Akcionář 1“)
RNDr. Libor Sadílek
Ústí nad Labem, Zlatá stezka 368, PSČ 403 21
majitel akcií představujících 34% všech hlasovacích práv („Akcionář 2“)
Představenstvu nejsou známy další osoby, které dále mohly nepřímo ovládat Společnost,
a ke kterým Společnost měla vztah v účetním období 2010 ve smyslu § 66a odst. (9) OZ.

Propojené osoby:
Propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku jsou následující
společnosti:
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) ELMOS TRADING,spol. s r.o., IČ: 629 66 260, se sídlem: Praha 1, Václavské náměstí
802/56, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 43493, výše obchodního podílu Společnosti 100%,
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3) 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%,
4) KLEMENT a.s., IČ:25016695, se sídlem Řehlovice - Hliňany 18, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974, výše majetkového podílu Akcionáře 1 10,4% a výše majetkového podílu Akcionáře 2 89,6%,
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 50%,
Představenstvu Společnosti není známo, že by v některém z období roku 2010 byly mezi
propojenými osobami ještě další osoby.

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 2010 k plnění.
Právní vztahy mezi propojenými osobami

Označení právního vztahu
–
podmínky uzavření

Proti
plnění

Vznik
újmy

(ano/ne
jaké)

( 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
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Právní vztahy mezi propojenými osobami - pokračování

Označení právního vztahu
–
podmínky uzavření

Proti
plnění

Vznik
újmy

(ano/ne
jaké)

( ano/
ne )

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

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 – BYLY
/* 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 – BYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */	NE	NE	X
Licenční smlouvy – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */	NE	NE	X
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4.1.2. Smlouvy uzavřené se společností v účetním období 2010, na jejichž
základě došlo v roce 2010 k plnění.
Právní vztahy mezi propojenými osobami

Označení právního vztahu
–
podmínky uzavření

Proti
plnění

Vznik
újmy

(ano/ne
jaké)

( 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 – BYLY
/* 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 – BYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */	NE	NE	X
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Právní vztahy mezi propojenými osobami - pokračování

Označení právního vztahu
–
podmínky uzavření

Proti
plnění

Vznik
újmy

(ano/ne
jaké)

( 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
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 – BYLY
/* 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
Dodatky ke smlouvám o půjčce bylo Společností půjčeno společnosti ELMOS Trading s.r.o.
v roce 2010 3.443 tis Kč a společnosti NOEN Recycling and Technologies v roce
2010 1.025 tis Kč
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4.1.3. Smlouvy uzavřené se společností v účetním období 2010, na jejíchž základě
dojde k plnění v budoucích letech.
Právní vztahy mezi propojenými osobami

Označení právního vztahu
–
podmínky uzavření

Proti
plnění

Vznik
újmy

(ano/ne
jaké)

( ano/
ne )

NE

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 */

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 – BYLY
/* 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 – BYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */	NE	NE	X
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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 2010 k plnění.
Právní úkony učiněné v zájmu propojených osob

Označení právního vztahu
–
podmínky uzavření

Proti
plnění

Vznik
újmy

(ano/ne
jaké)

( 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

NE

X

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

NE

5.1.2. Smlouvy uzavřené se společností v účetním období 2010, na jejichž základě
došlo v roce 2010 k plnění.
Právní úkony učiněné v zájmu propojených osob

Označení právního vztahu
–
podmínky uzavření

Proti
plnění

Vznik
újmy

(ano/ne
jaké)

( 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
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5.1.3. Smlouvy uzavřené se společností v účetním období 2010, na jejíchž základě
dojde k plnění v budoucích letech.
Právní úkony učiněné v zájmu propojených osob

Označení právního vztahu
–
podmínky uzavření

Proti
plnění

Vznik
újmy

(ano/ne
jaké)

( ano/
ne )

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

NE

NE

X

NE

NE

X

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

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 2010 k plnění.
Opatření přijata / uskutečněna ovládanou osobou v zájmu / na popud propojených osob

Označení právního vztahu
–
podmínky uzavření
Žádná opatření v zájmu, či na popud výše uvedených
osob přijata ani uskutečněna – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

Proti
plnění

Vznik
újmy

(ano/ne
jaké)

( ano/
ne )

NE

NE

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

Žádná opatření v zájmu, či na popud výše uvedených
osob přijata ani uskutečněna – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */	NE	NE	X
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6.1.2. Smlouvy uzavřené se společností v účetním období 2010, na jejichž
základě došlo v roce 2010 k plnění.
Opatření přijata / uskutečněna ovládanou osobou v zájmu / na popud propojených osob

Označení právního vztahu
–
podmínky uzavření
Žádná opatření v zájmu, či na popud výše uvedených
osob přijata ani uskutečněna – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */

Proti
plnění

Vznik
újmy

(ano/ne
jaké)

( ano/
ne )

NE

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

NE

X

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

X

6.1.3. Smlouvy uzavřené se společností v účetním období 2010, na jejíchž
základě dojde k plnění v budoucích letech.
Opatření přijata / uskutečněna ovládanou osobou v zájmu / na popud propojených osob

Proti
plnění

Vznik
újmy

(ano/ne
jaké)

( ano/
ne )

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

NE

NE

X

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

X

Označení právního vztahu
–
podmínky uzavření
Žádná opatření v zájmu, či na popud výše uvedených
osob přijata ani uskutečněna – NEBYLY
/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */
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7. Ostatní propojené osoby
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 28.3. 2011

představenstvo společnosti
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Zpráva
nezávislého
auditora

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
O AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
O PROVĚRCE ZPRÁVY O VZTAZÍCH
O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY

ladu 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.

Společnosti NOEN, a.s.
k 31.12.2010
Odpovědnost auditora
Tato zpráva je určena pro akcionáře, členy
statutárních orgánů a vedení společnosti
NOEN, a.s.
Akciová společnost se základním kapitálem 3.000.000,- CZK
Sídlo společnosti:
Praha 1, Václavské náměstí 802/56,
PSČ 110 00, IČ 256 01 598

Zpráva o auditu účetní závěrky
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti NOEN, a.s., která se
skládá z rozvahy k 31.12.2010, výkazu
zisku a ztráty za rok končící 31.12.2010
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.

Odpovědnost statutárního orgánu
účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán společnosti NOEN, a.s.
je odpovědný za sestavení účetní závěrky,
která podává věrný a poctivý obraz v sou-

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
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odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že důkazní informace,
které jsme získali, poskytují dostatečný
a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
společnosti NOEN, a.s. k 31.12.2010 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12. 2010 v souladu
s českými účetními předpisy.

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. 2010. 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
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způsobem provedené prověření věcné
správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme 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. 2010 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

Zpráva o ověření výroční zprávy
Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti NOEN, a.s. k 31. 12. 2010 s účetní
závěrkou, která je obsažena v této výroční
zprávě. Za správnost výroční zprávy je
zodpovědný statutární orgán společnosti
NOEN, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory
auditorů České republiky. Tyto standardy
vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl
ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu,
že informace obsažené ve výroční zprávě,
které popisují skutečnosti, jež jsou též
předmětem zobrazení v účetní závěrce,
jsou ve všech významných (materiálních)
ohledech v souladu s příslušnou účetní
závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Zpráva nezávislého auditora

Podle našeho názoru jsou informace
uvedené ve výroční zprávě společnosti
NOEN, a.s. k 31. 12. 2010 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

AUDITOR:
SPICA AUDIT s.r.o.
Sídlo: Husova 7, Praha 1
Oprávnění KAČR č. 221
Ing. Janka Píšová
Odpovědný auditor
Oprávnění KAČR č. 1235
V Praze dne 16.6.2011
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Rozvaha

ROZVAHA

ke dni 31. 12. 2010
Minimální závazný
výčet informací
podle vyhlášky
č. 500/2002 Sb.

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

Rok: 2010
Měsíc: 12
IČ: 25601598
(v celých tisících Kč)

Označení

AKTIVA

a

b

A. 1.

AKTIVA CELKEM

001

+ 871 806

- 21 708 + 850 098 + 650 190

Pohledávky za upsaný základní kapitál

002
003

+ 313 962

- 21 475 + 292 487 + 182 425

+12 964

- 7 574

+ 5 390

+ 4 121

- 7 574

+ 5 390

+ 4 121

- 13 901

+62 825

+ 41 340

B. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

004

Zřizovací výdaje

005

B. I. 2.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

006

B. I. 3.

Software

007

+12 964
+0

B. I. 4.

Ocenitelná práva

008

B. I. 5.

Goodwill (+/- )

009

B. I. 6.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

010

B. I. 7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný
majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
nehmotný majetek

011

B. I. 9.
B. II.

48

Korekce

Netto

002a
Dlouhodobý majetek

B. I. 1.

B. I. 8.

Minulé úč.
období
Netto

Brutto

A. 2.
B.

Běžné účetní období

Číslo
řádku
c

012
012a

Dlouhodobý hmotný majetek

013

+76 726

Rozvaha

Rozvaha ke dni 31. 12. 2010 - pokračování

Označení

AKTIVA

a

b

Číslo
řádku
c

Běžné účetní období
Brutto

Korekce

Minulé úč.
období
Netto

Netto

B. II. 1. Pozemky

014

+0

+0

+0

B. II. 2. Stavby

015

+ 48 057

- 721

+ 47 336

+ 102

movité věci a soubory
B. II. 3. Samostatné
movitých věcí

016

+ 26 280

- 13 180

+13 100

+ 9 380

B. II. 4. Pěstitelské celky trvalých porostů

017

B. II. 5. Dospělá zvířata a jejich skupiny

018

B. II. 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek

019

B. II. 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

020

+0

+0

+0

+ 3 206

zálohy na dlouhodobý hmotný
B. II. 8. Poskytnuté
majetek

021

+ 2 389

+0

+ 2 389

+ 28 652

B. II. 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/- )

022

B. II. 10.

022a
Dlouhodobý finanční majetek

023

+ 224 272

B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

B. III.

024

+0

+0

+ 0 + 224 272 + 136 964
+0

v účetních jednotkách pod
B. III. 2. Podíly
podstatným vlivem

025

+ 87 476

+0

+ 87 476

B. III. 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

026

+ 7 306

+0

+ 7 306

a úvěry - ovládající a řídící osoba,
B. III. 4. Půjčky
podstatný vliv

027

B. III. 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek

028

B. III. 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

029

zálohy na dlouhodobý finanční
B. III. 7. Poskytnuté
majetek

030

B. III. 8.

030a

+16 964

+ 129 490

+0 + 129 490 + 120 000

- 233 + 550 531 + 459 657

C.

Oběžná aktiva

031

+ 550 764

C. I.

Zásoby

032

+ 165 540

+ 0 + 165 540

+ 11 080

+ 165 540

+ 0 + 165 540

+ 11 080

C. I. 1.

Materiál

033

C. I. 2.

Nedokončená výroba a polotovary

034

C. I. 3.

Výrobky

035

C. I. 4.

Zvířata

036

C. I. 5.

Zboží

037
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Rozvaha

Rozvaha ke dni 31. 12. 2010 - pokračování

Označení

AKTIVA

a

b

C. I. 6.

Poskytnuté zálohy na zásoby

C. I. 7.
C. II.

Běžné účetní období
Brutto

Korekce

Netto

Minulé úč.
období
Netto

038
038a

Dlouhodobé pohledávky

039

+ 48 170

+0

+ 48 170 + 158 635

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů

040

+ 15 549

+0

+ 15 549 + 127 008

+ 568

+ 568

+ 548
+ 31 079

C. II. 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba

041

C. II. 3. Pohledávky - podstatný vliv

042

za společníky, členy družstva
C. II. 4. Pohledávky
a za účastníky sdružení

043

C. II. 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

044

C. II. 6. Dohadné účty aktivní

045

C. II. 7. Jiné pohledávky

046

+ 32 009

+ 32 009

C. II. 8. Odložená daňová pohledávka

047

+ 44

+ 44

C. II. 9.

047a

C. III.

Krátkodobé pohledávky

048

+ 263 047

- 233 + 262 814 + 110 507

+ 206 232

- 233 + 205 999

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů

049

C. III. 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba

050

C. III. 3. Pohledávky - podstatný vliv

051

za společníky, členy družstva
C. III. 4. Pohledávky
a za účastníky sdružení

052

C. III. 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

053

C. III. 6. Stát – daňové pohledávky

054

+ 2 646

+ 2 646

+ 2 361

C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy

055

+ 32 967

+ 32 967

+ 44 131

+ 21 202

+ 21 202

+ 16 752

+ 74 007

+0

C. III. 8. Dohadné účty aktivní

056

C. III. 9. Jiné pohledávky

057

C. III. 10.

057a

C. IV.

50

Číslo
řádku
c

Krátkodobý finanční majetek

058

+ 47 263

+ 74 007 + 179 435

Rozvaha

Rozvaha ke dni 31. 12. 2010 - pokračování

Označení

AKTIVA

a

b

Běžné účetní období

Číslo
řádku
c

Brutto

059

+ 2 235

+0

C. IV. 2. Účty v bankách

060

+ 71 772

+0

C. IV. 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly

061

C. IV. 1. Peníze

C. IV. 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

062

C. IV. 5.

062a

D. I.

Korekce

Netto
+ 2 235

063

+ 7 080

+ 7 080

+ 8 108

D. I. 1.

Náklady příštích období

064

+ 6 111

+ 6 111

+ 8 008

D. I. 2.

Komplexní náklady
příštích období

065

D. I. 3.

Příjmy příštích období

+ 969

+ 969

+ 100

066
066a

Označení

PASIVA

a

b

A.
A. I.
A. I. 1.
A. I. 2.
A. I. 3.
A. I. 4.
A. II.
A. II. 1.
A. II. 2.

+ 2 669

+ 71 772 + 176 766

Časové rozlišení

D. I. 4.

Minulé úč.
období
Netto

PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (- )
Změny základního kapitálu (+/- )
Kapitálové fondy
Emisní ažio
Ostatní kapitálové fondy

Číslo
řádku
067
068
069
070
071
072
072a
073
074
075

Běžné účetní
období
5

Minulé
období
6

+ 850 098 + 650 190
+ 117 062
+18 113
+3 000
+3 000
+3 000
+3 000

- 21 317

- 29 136
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Rozvaha

Rozvaha ke dni 31. 12. 2010 - pokračování

Označení
a

Číslo
řádku

b

A. II. 3.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

076

A. II. 4.
A. II. 5.
A. III.
A. III. 1.
A. III. 2.
A. III. 3.
A. IV.
A. IV. 1.
A. IV. 2.
A. IV. 3.
A. V. 1.
A. V. 2.
B.
B. I.
B. I. 1.
B. I. 2.
B. I. 3.
B. I. 4.
B. I. 5.
B. II.
B. II. 1.
B. II. 2.
B. II. 3.
B. II. 4.

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností
Rozdíly z přeměn společností
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
Statutární a ostatní fondy

077
077a
078
079
080
080a
081
082
083
083a
084
084a
085
086
087
088
089
090
090a
091
092
093
094
095

B. II. 5.
B. II. 6.
B. II. 7.
B. II. 8.
B. II. 9.

52

PASIVA

Výsledek hospodaření minulých let
Nerozdělený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let (-)
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
Cizí zdroje
Rezervy
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
Rezerva na důchody a podobné závazky
Rezerva na daň z příjmů
Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky - ovládající a řídící osoba
Závazky - podstatný vliv
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům
sdružení
Dlouhodobé přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky

096
097
098
099
100

Běžné účetní
období
5

Minulé
období
6

- 21 317

- 29 136

+ 600
+ 600

+ 600
+ 600

+ 134 779

+ 43 649

+ 729 699 + 625 384

+12 010
+0

+ 79 092

+ 16 800

+ 12 010

+ 62 292

Rozvaha

Rozvaha ke dni 31. 12. 2010 - pokračování

Označení

PASIVA

a
B. II. 10.
B. II. 11.
B. III.
B. III. 1.
B. III. 2.
B. III. 3.
B. III. 4.
B. III. 5.
B. III. 6.
B. III. 7.
B. III. 8.
B. III. 9.
B. III. 10.
B. III. 11.
B. III. 12.
B. IV.
B. IV. 1.
B. IV. 2.
B. IV. 3.
B. IV. 4.
C. I.
C. I. 1.
C. I. 2.
C. I. 3.

Číslo
řádku

b
Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky - ovládající a řídící osoba
Závazky - podstatný vliv
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům
sdružení
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Stát – daňové závazky a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Bankovní úvěry dlouhodobé
Krátkodobé bankovní úvěry
Krátkodobé finanční výpomoci
117a
časové rozlišení
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období

101
101a
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
113a
114
115
116
117
118
119
120
120a

Běžné účetní
období
5

Minulé
období
6

+ 662 923 + 493 706
+ 118 875 + 24 080

+ 26
+ 4 071
+ 3 741
+ 1 279
+ 1 044
+ 13 536 + 11 429
+ 524 870 + 453 257
+ 242
+ 50

+ 79
+ 50

+ 54 766
+ 54 766

+ 52 586
+ 2 586

+ 50 000
+ 3 337
+ 3 337

+ 6 693
+ 6 693

Sestaveno dne: 14. 6. 2011
Právní forma účetní jednotky:
akciová společnost

Předmět podnikání:
projektová činnost ve výstavbě

V Ý R O Č N Í Z PRÁVA 2 0 1 0 | NOEN, a.s.

53

Výkaz zisků
a ztráty

Výkaz zisků a ztráty
v druhovém členění
ke dni 31. 12. 2010

Minimální závazný
výčet informací
podle vyhlášky
č. 500/2002 Sb.

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

Rok: 2010
Měsíc: 12
IČ: 25601598

Označení

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY

a

b

I.
A.
+
II.
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
B.
B.1.
B.2.
B.3.
+
C.
C.1.
C.2.
C.3.
C.4.

54

Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota
Osobní náklady součet
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady

Číslo Skutečnost v běžném účetním období
řádku
sledovaném
minulém
1
01
02
03
04
05
06
07
07a
08
09
10
10a
11
12
13
14
15
16

2

+ 2 054
+1 469
+ 585
+ 830 570
+ 676 110
+ 154 460

+ 4 644
+ 2 096
+ 2 548
+ 576 781
+ 613 395
- 36 614

+ 613 399
+ 7 537
+ 605 862

+ 457 545
+ 4 099
+ 453 446

+ 217 756
+ 81 990
+ 60 502
+ 5 399
+ 14 193
+ 1 896

+ 121 784
+ 60 326
+ 42 111
+ 4 680
+ 11 241
+ 2 294

Výkaz zisků a ztráty

Výkaz zisků a ztráty ke dni 31. 12. 2010 - pokračování

Označení

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY

a

b

C.5.
D.
E.
III.
III.1.
III.2.
III.3.
F.
F.1.
F.2.
F.3.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
VI.
J.
VII.
VII. 1.
VII. 2.
VII. 3.
VII. 4.
VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.

Číslo Skutečnost v běžném účetním období
řádku
sledovaném
minulém

Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů
Provozní výsledek hospodaření
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Prodané cenné papíry a podíly
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Náklady z finančního majetku
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
Výnosové úroky

16a
17
18
19
20
21
21a
22
23
24
24a
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
36a
37
38
39
40
41
42

1

2

+ 221
+ 7 253
+ 149
+ 149

+ 179
+ 5 263
+ 3 000
+ 3 000

+ 204

+ 30

+ 7 577
+ 3 134

+ 676
+ 2 058

+ 132 680

+ 57 604

+ 33 090
+ 33 090

+ 3 342
+ 3 342

+ 2 613

+ 3 733
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Výkaz zisků a ztráty

Výkaz zisků a ztráty ke dni 31. 12. 2010 - pokračování

Označení

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY

a
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
Q. 1.
Q. 2.
Q. 3.
**
XIII.
R.
S.
S. 1.
S. 2.
S. 3.
*
T.
***
****

Číslo Skutečnost v běžném účetním období
řádku
sledovaném
minulém

b
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů
Finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmů za běžnou činnost
- splatná
- odložená
- dodatečná
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
- splatná
- odložená
Mimořádný výsledek hospodaření
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/- )
Výsledek hospodaření za účetní období (+/- )
Výsledek hospodaření před zdaněním

43
44
45
46
47
48
49
50
51
51a
52
53
54
55
56
57
57a
58
59
60
61

Sestaveno dne: 14. 6. 2011
Právní forma účetní jednotky:
akciová společnost

56

Předmět podnikání:
projektová činnost ve výstavbě

1

2

+ 5 574
+1
+ 198

+ 5 467
+ 100
+ 2 283

+ 29 932
+ 27 833
+ 27 418
- 44
+ 459
+ 134 779

- 575
+ 13 380
+ 13 380

+ 43 649

+ 134 779
+ 162 612

+ 43 649
+ 57 029

Přehled
o peněžních tocích

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
(Cash flow)
ke dni 31. 12. 2010

Minimální závazný
výčet informací
podle vyhlášky
č. 500/2002 Sb.

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

Rok: 2010
Měsíc: 12
IČ: 25601598

Označení
P
Z.
A.1.
A.1.1.
A.1.2.
A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.1.6.
A.*
A.2.
A.2.1.
A.2.2.

TEXT

Skutečnost ve sledovaném Skutečnost v minulém
účetním období
účetním období

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na
začátku účetního období
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní
činnost)
Úpravy o nepeněžní operace
Odpisy stálých aktiv (+) s výj. zůst. ceny prodaných
stálých aktiv, a dále umořování opravné položky
k nabytému majetku (+/-)
Změna stavu opravných položek, rezerv
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do
výnosů „-“, do nákladů „+“)
Výnosy z dividend a podílů na zisku
Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou
kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)
Úpravy o ostatní nepeněžní operace
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,
změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-),
aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů
aktivních
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti
(+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů
pasivních

+179 435

+ 266 904

+ 162 612

+ 57 029

- 22 851
+ 7 253

+ 685
+ 5 293

+ 174
- 149

+0
- 3 000

- 33 090
+ 2 961

- 3 342
+ 1 734

+ 139 761

+ 57 714

- 29 413
- 40 814

+ 190 167
- 22 314

+ 165 861

+ 175 867
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Přehled o peněžních tocích ke dni 31. 12. 2010 - pokračování

Označení

TEXT

A.2.3.
A.2.4.

Změna stavu zásob (+/-)
Změna stavu krátkodobého finančního majetku
nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním
a mimořádnými položkami
Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků.(-)
Přijaté úroky (+)
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky
daně za minulá období (-)
Příjmy a výdaje spojené s mimoř. účet. případy, které
tvoří mimořádný výsledek hosp. včetně uhrazené splatné
daně z příjmů z mimořádné činnosti
Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)
Čistý peněžní tok z provozní činnosti

A.**
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.7.
A.***
B.1.
B.2.
B.3.
B.***
C.1.
C.2.
C.2.1.

C.2.2.
C.2.3.
C.2.4.
C.2.5.
C.2.6.

C.***
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Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
Příjmy z prodeje stálých aktiv
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
Peněžní toky z finančních činností
Dopady změn dlouhodobých závazků a krátkodobých
závazků spadajících do oblasti finančních činností na
peněžní prostředky a ekvivalenty
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky
a peněžní ekvivalenty
Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
z tit. zvýšení zákl. kapitálu, emisního ažia, event.
rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení
(+)
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)
Další vklady peněžních prostředků společníků
a akcionářů (+)
Úhrada ztráty společníky (+)
Přímé platby na vrub fondů (-)
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včet.
zaplacené sráž. daně vztahující se k těmto nárokům
a včetně finančního vypořádání se společníky v.o.s.
a komplementáři u k.s. (-)
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

Skutečnost ve sledovaném Skutečnost v minulém
účetním období
účetním období
- 154 460
+0

+ 36 614
+0

+ 110 348

+ 247 881

- 5 574
+ 2 613
- 27 877

- 5 467
+ 3 733
- 13 380

+0

+0

+ 33 090
+ 112 600

+ 3 342
+ 236 109

- 107 446
+ 149
+0
- 107 297

- 163 697
+ 3 000
+0
- 160 697

- 67 082

- 83 011

- 43 649

- 79 870

+0

+0

+0
+0

+0
+0

+0
+0
- 43 649

+0
- 29 136
- 50 734

- 110 731

- 162 881

Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích ke dni 31. 12. 2010 - pokračování

Označení
F.
R.

TEXT

Skutečnost ve sledovaném Skutečnost v minulém
účetním období
účetním období

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na
konci období

- 105 428
+ 74 007

- 87 469
+ 179 435

Sestaveno dne: 14. 6. 2011
Právní forma účetní jednotky:
akciová společnost

Předmět podnikání:
projektová činnost ve výstavbě
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Přehled o změnách
vlastního kapitálu

PŘEHLED O ZMĚNÁCH
VLASTNÍHO KAPITÁLU
ke dni 31. 12. 2010

Minimální závazný
výčet informací
podle vyhlášky
č. 500/2002 Sb.

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

Rok: 2010
Měsíc: 12
IČ: 25601598

Označení
A.
B.
C.1
C.2
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Konečný
zůstatek

Počáteční
zůstatek

Zvýšení

Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (411)
Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku
(419)
Základní kapitál (411+/- 419)
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (- 252)
Základní kapitál (C.1 + C.2)

+ 3 000
+0

+0
+0

+0
+0

+ 3000
+0

+ 3 000
+0
XXX

XXX
+0
XXX

XXX
+0
XXX

+0
+0
+0
+7
819
+0

+0
+0
+0
+0

XXX
+0
+
3000
+0
+ 600
+0
+ 21
317

Emisní ážio (412)
Rezervní fondy (421)
Ostatní fondy ze zisku (422, 423, 427)
Kapitálové fondy (413)
Rozdíly z přecenění nezahrnuté do
hospodářského výsledku
Zisk účetních období (428 + D 431)
Ztráta účetních období (429 + MD 431)
Zisk/ztráta za účetní období po zdanění
Vlastní kapitál celkem (součet C až K)

+0
+ 600
+0
- 29
136
+0
+43 649
+0
XXX
+18 113

Sestaveno dne: 14. 6. 2011
Právní forma účetní jednotky:
akciová společnost
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Snížení

TEXT

Předmět podnikání:
projektová činnost ve výstavbě

+0
+0
XXX
+7 819

+ 43 649
+0
+0
+0
XXX + 134 779
+43 649 + 117 062

Příloha k účetní
závěrce

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s. k 31. 12. 2010
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 2010 a končící dnem 31.
prosince 2010.
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. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
4. Opravné položky k majetku
5. Odpisování
6. Přepočet cizích měn na českou měnu
7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou
Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkaz 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
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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. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním hodnocením
3.7.	Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti
4. Vlastní kapitál
4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát
4.2. Základní kapitál
5. Pohledávky a závazky
5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti
5.2. Závazky po lhůtě splatnosti
5.3.	Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině
5.4.	Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva
5.5. Pohledávky určené k obchodování oceněných reálnou hodnotou
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
Výkaz o peněžních tocích
Výkaz o pohybu vlastního kapitálu

Obecné údaje
1. Popis účetní jednotky
Obchodní firma:
NOEN, a.s.
Sídlo:
Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00
Právní forma:
akciová společnost
IČ:
256 01 598
Datum vzniku společnosti:
15. srpna 1997 		
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.
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Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%:
Jméno fyzické osoby,
		
název právnické osoby
Ing. Jaroslav Veverka		
RNDr. Libor Sadílek		

Obchodní podíl v %
Běžné období
Minulé období
66 %
66 %
34 %
34 %

Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:
Druh změny (dodatku)			Datum změny (dodatku)
Nenastaly						---

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. Jaroslav Veverka, 160 00 Praha 6, Evropská 45
• Člen představenstva – Mgr. Alena Sadílková, 164 00 Praha 6, Hornofova 275
• Člen představenstva – Jaroslav Veverka, 252 62 Horoměřice, Benedikta Röezla 629

Dozorčí rada:
• Předseda dozorčí rady – Ing. Petra Veverková, 783 91 Uničov, Brníčko 1042
• Člen dozorčí rady – Kateřina Veverková, 252 62 Horoměřice, Benedikta Röezla 629
• Člen dozorčí rady – Josef Baloun, 100 00 Praha 10, Na Hroudě 3317/26
Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám na pozicích statutárních zástupců.
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2. Majetková či smluvní spoluúčast úč. jednotky v jiných společnostech (vyšší 20%)

Obchodní firma společnosti

Sídlo

Výše podílu
na základním
kapitálu

Výše vlastního
kapitálu
společnosti

Výše účetního
hospodářského
výsledku

ELMOS TRADING, spol s r.o.
NOEN Recycling&Technologies s.r.o.
KHL-EKO, a.s.
Elektroprim-Koutník,a.s.

Václavské nám. 802/56, Praha 1
Václavské nám. 802/56, Praha 1
Jirkov, Červený Hrádek 2
Praha 4, Baarova 3/58

100%
50%
33%
50%

-12.196
-3.211
22.141
54.979

-4.461
-2.225
13.429
34.873

Bohemia Muller s.r.o.

Litvínov-Janov, Loupnická 139

75%

79.983

34.309

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

Zaměstnanci celkem
Sledované účetní
Předchozí účetní
období
období
Průměrný počet zaměstnanců
Mzdové náklady
Odměny členům statutárních orgánů společnosti
Náklady na sociální a zdravotní zabezpečení
Sociální náklady
Osobní náklady celkem

84
60.502
5.399
14.193
1.896
81.990

Z toho řídících pracovníků
Sledované účetní období

71
42.111
4.680
11.241
2.294
60.326

9
18.872
5.159
3.430
0
27.461

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění

Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů
Druh plnění
Půjčky a úvěry
Poskytnuté záruky
Důchodové připojištění
Bezplatné užívání os.auta
Jiné
Celkem
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Statutárních
Řídících
Dozorčích
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

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Příloha k účetní závěrce

Druh plnění

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

Půjčky a úvěry
Poskytnuté záruky
Důchodové připojištění
Bezplatné užívání os. auta
Jiné
Celkem

0
0
0
0
0
0

Dozorčích

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

0
0
0
0
0
0

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
1. Způsob ocenění majetku
1.1. Zásoby
Účtování zásob
způsobem B
Ocenění zásob
oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno:
a) ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících:
- přímé náklady
						
- výrobní režii
oceňování nakupovaných zásob je prováděno:
a) ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících:
- cenu pořízení
						
- vedlejší pořizovací náklady:
						
- dopravné
						
- provize
						
- jiné
1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní
činností
Žádný DNH a DHM nebyl vytvořen vlastní činnosti
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1.3. Ocenění cenných papírů a podílů
Při pořízení CP je ocenění cenou pořizovací, ke konci účetního období je provedeno přecenění ekvivalencí.

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
Žádný

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
---

		
		
					

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
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

OP k pohledávkám

100%

Zůstatek k 1.1.
Opravné položky k:
- dlouhodobému majetku
- zásobám
- finančnímu majetku
- pohledávkám – zákonné
- pohledávkám – ostatní
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Zdroj informací o určení výše OP
Saldokonto a rozhodnutí NS

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
29
0

0
0
0
29
0

0
0
0
0
204

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
29
204

0
0
0
29
0
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5. Odpisování
a) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku - budovy 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 § 32 a) zákona č. 586/1992 Sb ., o dani z příjmu.
d) Odpisový plán účetních odpisů nebyl stanoven jiným způsobem.
Daňové odpisy - použita metoda: - lineární
					
Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku
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 použila ocenění reálnou hodnotou u dlouhodobých
cenných papírů.
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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

Neuznané náklady uplatněné v dppo
Celkem

459
459

1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky
Minulé období
Zůstatek k 1.1.
Pohledávka

0

Sazba DP

Tvorba

0

Běžné období
Zůstatek k 31.12. Sazba DP

0

0

Tvorba

Zůstatek k 31.12.

44

44

19%

1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry
Rok splatnosti
Do 1 roku
Do 2 - 5 let 2013
Nad 5 let
Celkem

Úvěry celkem
50.000
50.000

1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely
Důvod dotace
Nové kolesové rýpadlo TC1-KK550
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Poskytovatel
Ministerstvo obchodu
a průmyslu

Běžné období
6.947

Minulé období
0
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1.5. Manka a přebytky u zásob
Druh zásob
Žádné

Výše manka (-), přebytku (+)

Důvod

2. Významné události po datu účetní závěrky
Dne

Obsah změny

3/2011
1/2011

Vlastnictví pozemku
Převod akcií SEA a.s.

Vliv změny na údaje uvedené
v Rozvaze
Snížení 052,zvýšení 031
Snížení 053,zvýšení 062

Vliv změny na údaje uvedené ve
Výkazu zisků a ztrát
0
0

Peněžní vyjádření změny
1.881
490

3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku
3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
Skupina majetku
v tis. Kč
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci
Jiný DHM
Nedokončený DHM

Pořizovací cena
běžné období
minulé období
0
0
48.057
102
26.280
18.843
0
0
0
3.206

Oprávky
běžné období minulé období
0
0
721
0
13.180
9.463
0
0
0
0

Zůstatková cena
běžné období
minulé období
0
0
47.336
102
13.100
9.380
0
0
0
3.206

Dlouhodobý nehmotný majetek

Skupina majetku

Ocenitelná práva
Software
Jiný DNM
Nedokončený DNM

Pořizovací cena
běžné
minulé
období
období
0
0
12.964
9.715
0
0
0
0

Oprávky
běžné
období
0
7.574
0
0

minulé
období
0
5.594
0
0

Zůstatková cena
běžné
minulé
období
období
0
0
5.390
4.121
0
0
0
0
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3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu
Zahájení
2008
2009

Doba trvání
Měs.
60
60

Název majetku

Splátky celkem

Dopravní prostředky
Dopravní prostředky

První splátka

4.087
894

55
14

Uhrazené splátky

Neuhrazené splátky splatné
do 1 roku
po 1 roce
2.349
660
1.078
379
167
348

3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
Běžné období
Název majetku
Drobný majetek
Celkem

Minulé období
Název majetku
Drobný majetek
Celkem

pořizovací cena
2.615
2.615

pořizovací cena
1.299
1.299

3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Název majetku
žádný

Účetní hodnota

Běžné období
Forma zajištění

Název majetku
žádný

Účetní hodnota

Minulé období
Forma zajištění

Účel

Účel

Doba

Závazek

Doba

Závazek

3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením

Majetek
Žádný

Běžné období
Účetní hodnota

Tržní hodnota

Minulé období
Majetek
Žádný
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Účetní hodnota

Tržní hodnota
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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
4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát
Způsob rozdělení zisku předcházejícího účetního období:
Společnost zisk rozdělila následně:
Zisk minulého účetního období ve výši Kč 43,649.390,27 byl vyplacen akcionářům.

4.2. Základní kapitál
Základní kapitál (v CZK)
Druh akcií
Kmenové akcie na
majitele

Počet akcií
300

Běžné období
Nominální hodnota
10.000

Nesplacené akcie
0

Lhůta splatnosti
0

5. Pohledávky a závazky
5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti
Počet dnů
Do 30
30 - 60
60 – 90
90 – 180
180 a více

Sledované období
Z obchodního styku
4.928
0
589
0
142

Ostatní
0
0
0
0
541

Předchozí období
Z obchodního styku
Ostatní
0
0
0
0
309
0
453
0
176
541
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5.2. Závazky po lhůtě splatnosti
Počet dnů

Sledované období
Z obchodního styku
Ostatní
299
0
0
0
0
0
-24
0
85
0

do 30
30 - 60
60 - 90
90 - 180
180 a více

Minulé období
Z obchodního styku
2.118
189
0
0
72

Ostatní
0
0
0
0
0

5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině
Pohledávky k podnikům ve skupině
Dlužník

Běžné období
Částka

Splatnost

Dlužník

Minulé období
Částka

Splatnost

Minulé období
Částka

Splatnost

žádné
Závazky k podnikům ve skupině
Věřitel

Běžné období
Částka

Splatnost

Věřitel

žádné
5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího
práva

Pohledávky kryté zástavním právem
Závazky kryté zástavním právem
Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)

Běžné období
0
0
0

Minulé období
0
0
0

5.5. Pohledávky určené k obchodování oceněných reálnou hodnotou

Výše pohledávek určených k obchodování oceněných
reálnou hodnotou

72

Běžné období
0

Minulé období
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5.6. Údaje o vybraných závazcích
Běžné období
883
396
žádné

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

Minulé období
720
324
žádné

5.7. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
Typ záruky
žádné

Příjemce záruky

Sledované období

Minulé období

5.8. Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva
Popis nejisté skutečnosti
žádné

Ovlivňující faktory

Odhad finančního dopadu

6. Rezervy

Druh rezervy
Zákonné rezervy
Rezerva na daň z příjmů
Ostatní rezervy
Rezerva na dovolenou
Celkem

Zůstatek k 1.1.
0
0
0
0
0

Minulé období
Tvorba
Čerpání
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Zůstatek
k 31.12.
0
0
0
0
0

Tvorba

Běžné období
Čerpání

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Zůstatek
k 31.12.
0
0
0
0
0
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7. Výnosy z běžné činnosti

Tržby za prodej zboží
Tržby z prodeje vl. výr.
Tržby z prodeje služeb
Ostatní prov. výnosy
Ostatní fin. výnosy
Celkem

Celkem
2.054
0
830.570
7.726
35.704
876.054

Sledované období
Tuzemsko
2.054
0
830.570
7.726
35.705
876.055

Zahraničí
0
0
0
0
0
0

Celkem
4.644
0
576.781
3.676
7.175
592.276

Minulé období
Tuzemsko
4.644
0
576.781
3.676
7.175
592.276

Zahraničí
0
0

8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj
Běžné období
Druh výzkumné činnosti
žádná

výdaje

Minulé období
Druh výzkumné činnosti
žádná

Výdaje

9. Údaje o nákladech na odměny auditorovi za účetní období
Informace o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi za rok 2010
povinný audit účetní závěrky, zprávy o vztazích a výroční zprávy: 90

10. Údaje o přeměnách: žádné

Sestaveno dne: 14. 6. 2011
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0
0
0
0
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