OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2010

Úvodní slovo generálního ředitele

2

1.

Základní identifikační údaje a profil společnosti

3

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

3
3
4
5
6
6

2.

3.

Základní údaje
Základní kapitál a akcie
Organizační struktura společnosti
Charakteristika činnosti společnosti a postavení na trhu
Rozdělení činnosti a organizace prodeje
Majetkové postavení společnosti

Hlavní finanční výsledky

7

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

7
10
10
12

Roční účetní závěrka
Cenné papíry společnosti
Vývoj ekonomických ukazatelů v roce 2009
Úvěry a finanční výpomoci

Zpráva představenstva o činnosti společnosti

13

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

13
15
15
17
18
18
21

Výroba a obchod
Investice, leasing a výzkum
Finanční situace a stav majetku společnosti
Personální a sociální oblast
Strategie hospodářské činnosti a hlavní cíle
Výdaje na vývoj a výzkum
Údaje o důležitých skutečnostech

4.

Další významné informace

21

5.

Očekávaná hospodářská a finanční situace v roce 2010

22

6.

Auditor

22

Úvodní slovo generálního ředitele
Vážení akcionáři, obchodní partneři, zaměstnanci,
jménem představenstva a managementu akciové společnosti KOVOHUTĚ ROKYCANY
Vám předkládám výroční zprávu za rok 2010.
První polovina roku 2010 byla ve znamení dozvuků recese předchozích let, dalšího poklesu
výroby a z toho plynoucích horších hospodářských výsledků. Tyto skutečnosti přispěly ke
změně akcionáře v polovině roku 2010, čímž došlo k propojení se společností ROSSO
STEEL, a.s. Nový akcionář zajistil finanční stabilitu naší společnosti.
Od října byl z rozhodnutí představenstva pověřen řízením společnosti nový management,
jehož základním úkolem pro závěr roku 2010 a počátek roku 2011 bylo obnovit rovnoprávné
dodavatelsko – odběratelské vztahy, zajistit soulad výrobního, odbytového a finančního
potenciálu společnosti. Lze konstatovat, že naplněním těchto úkolů se v posledním čtvrtletí
roku podařilo zastavit propad negativního hospodaření společnosti s postupným snižováním
závazků. Současně byl rozpracován základní plán rozvoje společnosti. Jeho výsledkem bylo
zahájení investičních prací na zprovoznění 2,5 tunové vakuové pece do konce září roku 2011.
Tato investiční akce dokládá zájem akcionáře a vedení společnosti zajistit dynamický rozvoj
KOVOHUTÍ ROKYCANY a.s., jako významného zpracovatele neželezných kovů.
V průběhu celého roku společnost pokračovala v oblasti vědy a výzkumu při řešení projektů
v rámci programů Ministerstva průmyslu a obchodu. Projekt realizovaný za podpory
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl úspěšně završen závěrečným oponentním
řízením v lednu 2011.
V návaznosti na zásadní změny ve společnosti v roce 2010 je pro rok 2011 základním úkolem
pro všechny zaměstnance společnosti zvýšit výrobu oproti roku 2010 minimálně o 50 %.
Jedná se o náročný, ale nikoliv nereálný úkol.
Představenstvo vnímá pozitivně vývoj ve společnosti po změně akcionáře a děkuje všem
obchodním partnerům a zaměstnancům, kteří se na něm podílejí.
Závěrem přeji celé společnosti úspěšné pokračování v zahájeném trendu rozvoje společnosti
a splnění úkolů v roce 2011, který je významný i z důvodu stoletého výročí založení
společnosti.

Rokycany 17.5.2011

Mgr. Miloš Tuček
generální ředitel
a místopředseda představenstva

1. Základní identifikační údaje a profil společnosti
1.1.

Základní údaje

Obchodní jméno:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.
Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00
Akciová společnost
49195719, registrovaná u Městský soud v Praze,
zapsaná v odd. B, vložce 16897
CZ49195719
Česká spořitelna, a.s., č.účtu 1243362/0800

Akciová společnost byla založena rozhodnutím Fondu národního majetku České republiky se sídlem
v Praze 1, Gorkého náměstí 32, přijetím zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu notářky
v Praze JUDr. Evy Jaklové sp. zn. NZ 62/93, NZ 65/93 ze dne 13. 7. 1993 a schválením stanov.
Založením akciové společnosti zakladatelskou listinou ve smyslu § 56 a násl. a § 154 a násl.
Obchodního zákoníku předal Fond národního majetku ČR základní jmění společnosti, který
představoval cenu hmotného a dalšího majetku státního podniku Kovohutě Rokycany, který na
zakladatele (FNM) přešel v souvislosti s privatizačním projektem. Dále zakladatelská listina
obsahovala podmínky převodu ve smyslu příslušných zákonů. Do obchodního rejstříku byla zapsána
1. září 1993, registr. KS Plzeň oddíl B, vložka 353.

Předmět podnikání:
• koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
• zprostředkování obchodu a služeb
• tváření neželezných kovů a speciálních slitin
• silniční motorová doprava nákladní
• slévárenství
• kovoobráběčství

•

výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd nebo společenských věd

1.2.

Základní kapitál a akcie

Základní kapitál:

315 080 000,- Kč, splaceno v plné výši.
Základní kapitál představuje cenu majetku uvedenou v zakladatelské listině a
v privatizačním projektu státního podniku Kovohutě Rokycany schváleném
MSNMP ČR pod č. j. 620/1646/93 ze dne 6. 5. 1993 a usnesením vlády ČR č.
171 ze dne 14. 4. 1993, sníženou o 10 835 000,-- Kč.

Od založení akciové společnosti nedošlo k přerušení v podnikání.

1.3.

Organizační struktura společnosti

Akciová společnost KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s. nemá žádné podřízené závody. Je rozdělena na
výrobní a nevýrobní střediska. Výrobními středisky, která na sebe vzájemně technologicky navazují a
vzájemně spolupracují jsou : slévárna, válcovna, tažírny a výroba ložisek.

Organizační schéma společnosti k 31. 12. 2010:

VALNÁ HROMADA

DOZORČÍ RADA

PŘEDSTAVENSTVO

Generální ředitel
Sekretářka

Zmocněnec pro jakost

Vedoucí OŘJ

Vedoucí laboratoří

Vedoucí personálního oddělení

Výstupní kontrola

Vedoucí ekonomického
oddělení

Výkonný ředitel

Výrobně technický
ředitel
Vedoucí slévárny

Výrobní dispečer

Vedoucí válcovny

Vedoucí TPV

Vedoucí tažíren

Vedoucí projektů

Vedoucí VLP

Obchodní ředitel

Vedoucí nákupu

Vedoucí prodeje

Představenstvo
jako statutární orgán řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Rozhoduje o všech záležitostech
společnosti, pokud je právní předpisy nebo stanovy nesvěřují do působnosti jiného orgánu společnosti.
Představenstvo má tři členy, které volí a odvolává dozorčí rada.

Složení představenstva k 31.12.2010:
Předseda představenstva
Místopředseda představenstva
Člen představenstva

Josef Šmíd
Mgr. Miloš Tuček
Ing. Karel Ernest

Dozorčí rada
je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a na
to, jak představenstvo vykonává svoji působnost. Postavení a působnost dozorčí rady je dána
stanovami společnosti. Dozorčí rada má tři členy. Dva členy volí valná hromada, třetí člen je volen
zaměstnanci společnosti.
Složení dozorčí rady k 31.12.2010:
Předseda dozorčí rady
Místopředseda dozorčí rady
Člen dozorčí rady

Ing. Josef Šmíd
JUDr. Jaroslav Kosnar
Blanka Peštová

Vedoucí zaměstnanci společnosti:
V roce 2010 pracoval management akciové společnosti v tomto složení:
Generální ředitel
Mgr. Miloš Tuček
Výrobně-technický ředitel
Vedoucí ekonom.oddělení

Ing. Čestmír Kahovec
Ing. Josef Lank

1.4.

Charakteristika činnosti společnosti a postavení na trhu

Zpracování neželezných kovů má v KOVOHUTÍCH ROKYCANY, a. s. dlouholetou tradici, která
byla založena již v roce 1911. Za tuto dobu se společnost vyprofilovala mezi přední výrobce a
dodavatele v dále uvedených oborech:
 metalurgie tavení a lití – odlévání ingotů a kontislitků ze slitin na bázi Ni, Cu a speciálních
slitin na vakuových a otevřených pecích
 tváření za tepla - válcování pasů a plechů z Ni a Cu slitin
- lisování tyčí a trubek z Cu slitin
 tváření za studena - válcování a následné tažení drátu a trubek
- válcování pasů a plechů z Ni, Cu a jejich slitin
 tepelné zpracování - žíhání produktů v ochranných atmosférách H2 a N2 pro dosažení
nejvyšších kvalitativních parametrů
 výroba bimetalických ložisek a monolitických pouzder různých průměrů, zejména s ohledem
na vysokou dynamickou únosnost (olovnaté bronzy), včetně odstředivého lití
V oblasti výrobků z Ni a Ni slitin, které se společnost věnuje stále ve větší míře, jsou KOVOHUTĚ
ROKYCANY, a.s. v České republice jediným výrobcem. Vzhledem k technologickému a strojnímu
vybavení může firma uzavírat i kontrakty na malé objemy, což je její konkurenční výhoda. Tyto
zakázky jsou s ohledem na cenový vývoj neželezných kovů na burze LME a schopnost společnosti
splnit náročné požadavky zákazníků na vlastnosti konečných produktů při chystání slitin „na míru“
velmi žádané především na zahraničních trzích v Asii, USA a zemích bývalého SSSR.
Do oblasti rozšíření stávajícího sortimentu Ni slitin směřuje nově společnost značné finanční
prostředky i prostřednictvím úspěšných řešitelských projektů v rámci programů TIP a evropských
dotačních titulů (Inovace apod.). Program výroby speciálních slitin na bázi Ni a jiných kovů by
postupně měl nahradit neefektivní výrobu Cu slitin a výrobků z nich.
Konkurenční výhoda spočívající v realizaci kontraktů s minimálním množstvím se týká i ostatního
portfolia výrobků.
Společnost má zaveden systém jakosti dle ISO TS 16949:2002 jako nadstavbu systémové normy ČSN
EN ISO 9001:2000, což je výhodou společnosti při obchodních jednáních zejména s odběrateli
v automobilovém průmyslu.
Svoje postavení na tuzemském trhu pokrývá společnost v plném rozsahu přesto, že zahraniční
konkurence dovážením polotovarů vytváří převis nabídky nad poptávkou. Pro ověřování chemického
složení mechanických a fyzikálních vlastností jednotlivých výrobků jsou využívány i externí
laboratoře a zkušebny. Naše společnost také úzce spolupracuje s vývojovým centrem Západočeské
univerzity v Plzni, dále pak spolupracuje s VŠB – Technickou univerzitou v Ostravě a Technickou
univerzitou v Košicích. V oblasti životního prostředí je kladen důraz na ochranu vod a ovzduší a na
minimalizaci ekologických zátěží.
Svým technicko – technologickým vybavením a kvalitním personálním obsazením jsme schopni spolu
s investicemi do výroby uspokojovat stále rostoucí požadavky zákazníků, například v jaderné
energetice, elektrotechnice a strojírenství.

1.5.

Rozdělení činnosti a organizace prodeje

Rozdělení výrobních kapacit předurčuje možnost začlenit produkty společnosti do dvou základních
oblastí:
a) Produkty strojírensko – metalurgické výroby

polotovary z niklu, mědi a jejich slitin vyráběné tavením a odléváním
plechy, pasy a folie vyráběné válcováním za tepla nebo za studena v rozsahu silných plechů až fólií
- široká škála bronzových (CuSn) tyčí a trubek lisovaných na hydraulickém vertikálním lisu nebo
tažených za studena
- trubky, tyče a dráty různých rozměrů vyráběné kontinuálním odléváním a následným tažením ze
slitin na bázi mědi
- tyče z niklu a jeho slitin
b) Produkty strojírenské výroby
- bimetalická a monometalická kluzná ložiska vyráběná rotačním odléváním
- celobronzová pouzdra vyráběná z vlastních polotovarů
Vzhledem k uzavřenému technologickému cyklu je společnost schopna pružně reagovat na požadavky
jednotlivých zákazníků. Velkou předností je možnost nabídky maloobjemových zakázek a výrobků
z materiálů následujících charakteristik:
- materiály se speciálními úzkotolerančními mechanickými vlastnostmi
- materiály s regulovanými strukturními vlastnostmi
- materiály se speciálními magnetickými vlastnostmi
- materiály s přesně definovanými fyzikálními vlastnostmi
Obchodní činnost je realizována prostřednictvím vlastního prodejního oddělení, a to jak na
tuzemském, tak i zahraničním trhu.

1.6.

Majetkové postavení společnosti

Akcie společnosti KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. nejsou veřejně obchodovatelné, společnosti není
znám stav akcionářů. Není nám známa osoba, která by splňovala podmínku dle § 66a Obchodního
zákoníku, tedy osoba ovládající.
Společnost KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. nezpracovává za rok 2010 zprávu dle § 66a odst. 9
Obchodního zákoníku.

2.

2.1.

Hlavní finanční výsledky

Roční účetní závěrka

Rozvaha za léta 2008 , 2009 a 2010

Položka

Aktiva celkem

k 31.12.2008

k 31.12.2009

k 31.12.2010

(tis. Kč)

(tis. Kč)

(tis. Kč

221 926

220 708

268 835

0

0

0

127 094

131 123

136 350

1 681

134

0

A

Pohledávky za ups.zákl. kapitál

B

Dlouhodobý majetek

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

116 671

130 989

136 350

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

8 742

0

0

C

Oběžná aktiva

94 517

89 476

131 951

C.I.

Zásoby

49 632

32 343

62 931

C.II.

Dlouhodobé pohledávky

0

8 323

235

C.III.

Krátkodobé pohledávky

37 063

47 969

60 885

C.IV.

Krátkodobý finanční majetek

7 822

841

7 900

D

Časové rozlišení

315

109

534

Pasiva celkem

221 926

220 708

268 835

A.

Vlastní kapitál

74 193

76 458

49 121

A.I.

Základní kapitál

315 080

315 080

315 080

A.II

Kapitálové fondy

767

767

767

A.III

Fondy tvořené ze zisku

35 228

35 161

35 212

A.IV.

Výsledek hospod.minulých let

-179 967

- 276 882

- 274 667

A.V.

Výsledek hospod. běžného období

-96 915

2 332

-27 271

B.

Cizí zdroje

147 733

144 250

219 714

B.I.

Rezervy

0

0

0

B.II.

Dlouhodobé závazky

0

0

0

B.III

Krátkodobé závazky

29 047

32 939

79 201

B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

118 686

111 311

140 513

C

Časové rozlišení

0

0

0

Výkaz zisků a ztráty za léta 2008 , 2009 a 2010

Položka

k 31.12.2008

k 31.12.2009

k 31.12.2010

(tis. Kč)

(tis.Kč)

(tis.Kč)

I+II

Výkony a prodej zboží

514 373

172 431

321 761

I+II.1

z toho: tržby za prodej vl. výr.,služeb

310 043

135 116

192 425

II.2

Změny stavu vnitr. zásob vl. výroby

- 30 631

- 8 513

22 212

II.3

Aktivace

234 961

45 828

107 124

A+B

Výkon.spotřeba a náklady na zboží

515 512

164 227

293 070

+

Přidaná hodnota

- 1 139

8 204

28 691

C

Osobní náklady

49 148

36 689

39 402

E

Odpisy DNH a DHM majetku

12 911

13 264

13 562

G

Změna stavu rezerv a opr.pol.
v provoz.oblasti

- 1 433

- 7 140

III+IV+
V

Jiné provozní výnosy

- 4 722

51 829

D+F+H

Jiné provozní náklady

13 593

17 623

26 601

*

Provozní výsledek hospodaření

- 80 080

- 403

- 22 995

VI.-J.

Výsledek z prodeje cenných papírů

- 120

7 500

0

M

Tvorba rezerv a op.pol. na fin.náklady

- 3 320

0

0

VII+X+
XI

Jiné finanční výnosy

5 454

3 016

5 210

J+N+O

Jiné finanční náklady

18 849

7 781

9 486

*

Finanční výsledek hospodaření

- 16 835

2 735

- 4 276

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

- 96 915

2 332

- 27 271

XIII.

Mimořádné výnosy

0

0

0

R

Mimořádné náklady

0

0

0

*

Mimořádný výsledek

0

0

0

***

Výsledek hospodaření za účetní
období

- 96 915

2 332

- 27 271

- 623
27 256

Zkrácený přehled o peněžních tocích ( CASH FLOW)
za léta 2008, 2009 a 2010

Položka

A.***

B.***

C.***

k 31.12. 2008

k 31.12.2009

k 31.12. 2010

(tis. Kč)

(ti. Kč)

(tis. Kč)

Čistý peněžní tok z provozní
činnosti

Čistý peněžní tok z investiční
činnosti

Čistý peněžní tok z finanční
činnosti

3 901

- 19 152

- 4 324

- 9295

10 870

- 17 754

- 5 545

1 301

29 137

Hospodářský výsledek za účetní období v tis.Kč

52 000
32 000
12 000
-8 000
-28 000

2 232

2007

2008

2009

2010 -27 271

-13 910

-48 000
-68 000
-88 000

-96 615
-108 000

Výsledek hospodaření za rok 2010 v částce - 27 271 tis. Kč se skládá:
- z provozního výsledku hospodaření
- 22 995 tis. Kč
- z finančního výsledku hospodaření
- 4 276 tis. Kč

Přehled o výši vlastního kapitálu
Přehled o výši vlastního kapitálu
(údaje v tis.Kč)

k 31.12.2008
74 193

k 31.12.2009
76 458

k 31.12.2010
49 121

2.2.

Cenné papíry společnosti

Společnost neemitovala žádné cenné papíry.

2.3.

Vývoj ekonomických ukazatelů v roce 2010

V roce 2010 ekonomická situace společnosti kopírovala vývoj průmyslu České republiky. V prvním
pololetí roku 2010 pokračoval poklesem produkce, tržeb a zakázek. Byla zavedena úsporná opatření.
Ve druhém pololetí 2010 vstupem nového vlastník došlo ke stabilizaci finanční situace společnosti.
Ke konci roku 2010 nemá společnost vyjma úvěrů žádné dlouhodobé závazky.
Závazky vůči státu, zaměstnancům byly hrazeny ve splatnosti.

Přehled vývoje ekonomických ukazatelů v grafech:
a) Vývoj cizích zdrojů, krátkodobých závazků, úvěrů a výpomocí dle stavu k jednotlivým
čtvrtletím roku 2010 (v tis. Kč)
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b) Vývoj zásob celkem, z toho stav nedokončené výroby a stav výrobků k jednotlivým čtvrtletím roku
2010 (v tis. Kč)
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c) Výkony, výkonová spotřeba a přidaná hodnota kumulovaně za jednotlivá čtvrtletí roku 2010 (v tis.
Kč)
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2.4.

Úvěry a finanční výpomoci
Bankovní úvěry
(peněžní údaje v tis.Kč)

běžné období
% úroku p.a.

Kontokorentní úvěr na financování OP,Sml.č.
1499/03/LCD; povolené čerpání do výše 40
mil.Kč – obnovení na rok 2010; splatnost úvěru
28.2.2011 formou jednorázové splátky.

1-T Pribor;
marže 0,50%

Úvěr na financování oběžných prostředků ve výši
25mil.Kč: sml.č. 1500/03/LCD, obnovení
úvěrového rámce 25 mil.Kč na rok 2010; splatnost
úvěru 28.2.2011 formou jednorázové splátky

1M Pribor;
marže 0,52 %

Úvěr na financování oběžných prostředků ve výši
14mil.Kč: sml.č. 2116/04/LCD, splátky dle úvěrové
smlouvy, splatnost úvěru 20.12.2010

3M Pribor;
marže 0,65%

Úvěr na financování oběžných prostředků ve výši
20mil.Kč: sml.č. 2803/05/LCD, splátky dle úvěrové
smlouvy, splatnost úvěru 20.12.2013

3M Pribor;
marže 0,65%

Úvěr na financování oběžných prostředků ve výši
do 10mil.Kč: sml.č. 3618/06/LCD, požádáno o
obnovení úvěrového rámce 10 mil.Kč na rok 2010;
splatnost úvěru 28.2.2011 formou jednorázové
splátky

1M Pribor;
marže 3,25%

Úvěr na financování oběžných prostředků ve výši
do 20mil.Kč: sml.č. 1134/09/LCD, požádáno o
obnovení úvěrového rámce 20 mil.Kč na rok 2010;
splatnost úvěru 28.2.2011 formou jednorázové
splátky

1M Pribor;
marže 3,25%

Úvěr na financování investic – TOP podnik ve výši
5 mil.Kč: sml.č. TP/2802/05/LCD, splátky dle
úvěrové smlouvy, splatnost úvěru 20.12.2010

Pevná sazba
marže 2,8%

Úvěr na financování oběžných prostředků ve výši
do 18mil.Kč: sml.č. 672/10/LCD, splatnost úvěru
28.2.2011 formou jednorázové splátky

1M Pribor;
marže 2,95%

Úvěr na financování oběžných prostředků ve výši
do 40mil.Kč: sml.č. 2593/10/LCD, splatnost úvěru
28.2.2011 formou jednorázové splátky

1M Pribor;
marže 2,95%

Celkem stav úvěrů ke konci rozvahového dne:

minulé období

Stav k 31.12.2010
34 048

% úroku p.a.
1-T Pribor;
marže 0,50%

Stav k 31.12.2009
38 616

1M Pribor;
marže 0,52%

7 000

25 000

1M Pribor;
marže 0,65%

0

3 080

1M Pribor;
marže0,65%

11 465

13 865

1M Pribor;
marže0,52%

10 000

10 000

1M Pribor;
marže 3,25%

20 000

20 000

Pevná sazba
marže 2,8%

0

750

18 000

40 000
140 513

111 311

Záruky za úvěry:
Závazky z poskytnutých bankových úvěrů Českou spořitelnou a.s. jsou kryty zástavními smlouvami
na část nemovitého majetku zapsaného v listu vlastnictví číslo 4308, pro obec Rokycany, katastrální
území Rokycan.
Poskytnuté dlouhodobé úvěry společnost řádně splácí v termínech dle uzavřených úvěrových smluv.
Úvěrové smlouvy na financování oběžných prostředků byly prodlouženy ČS a.s. do 28.2.2012

3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti

3.1.

Výroba a obchod

Ve složitém roce celosvětové hospodářské recese 2010 společnost pokračovala v rovnoprávných
dodavatelsko – odběratelských vztazích, jež byly v řadě případů již na úrovni partnerských vztahů.
Dále pokračoval růst aktivity v oblasti marketingu se zaměřením na budování nových trhů, sledování
konkurenčních a aplikačních trendů, následný vývoj nových výrobků a podporu jejich prodeje
prostřednictvím:
- Aktivní účasti na zasedání IWCC (International Wrought Copper Council) a Niklové sekce GDB
(Gesamtverbad der Deutchen Buntmetallindustrie)
- Aktivní účast na výstavě TATRONIC 2009 v Taipei (Tajvan)
- Akvizicemi v nových teritoriích (Indie)
- Zřízení distribučního centra pro Asijský trh v Korejské republice
- Členstvím ve svazu Českého kovohutnického průmyslu

Vývoj výroby zboží a obchodu (v tis.Kč):

Období :
Výroba zboží:

2010

2009

2008

185 558

116 956

314 483

Vývoz celkem:

103 702

51 467

163 024

Tržby celkem :

181 856

126 787

310 043

91 035

62 025

162 579

50%

49 %

52 %

Z toho:

Z toho:
Vývoz celkem :
procento vývozu :

Vývoj prodeje v tunách

Vývoj prodeje v tis.Kč
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3.2.

Investice, leasing a výzkum

Významné investice pořízené v jednotlivých letech:

Rok
2008

Název akce
Největší investice v roce 2008
- pořízení SW-podnikový infor.systém DIALOG3000S
- pořízení PC a serveru k IS DIALOG3000S
- rekonstrukce pece Ebner
- pořízení dvou ks vysokozdvižných vozíků

Hodnota v tis. Kč
10 560

2009

Největší investice v roce 2009
- pořízení válcovací tratě KVARTO 500
- pořízení dvacet.válce.tratě ŠKODA
- pořízení elektronech.zař.k válc.trati ŠKODA
- pořízení os.auta OCTAVIA

34 417

2010

Největší investice v roce 2010
- pořízení vakuové indukční pec KOPP

31 200

Investice plánované na rok 2011

V roce 2011 je potřeba provést rekonstrukci kanalizace v areálu společnosti (6 mil. Kč). Dále
budou zahájeny, v rámci investiční činnosti, práce na stavbě 2,5 tunové indukční vakuové
pece v hodnotě 35 000,-tis.Kč s termínem dokončení září roku 2011. Další investice pro rok
2011 jsou plánovány do výše 5 mil.Kč na obnovu a rekonstrukci strojního zařízení.
Cílem těchto modernizací bude rozšíření stávajícího portfolia výrobků jak v oblasti slitin,
tak i v oblasti tvarů, rozměrů a požadovaných vlastností.

3.3.

Finanční situace a stav majetku společnosti

3.3.1. Finanční situace
Ke konci roku 2010 společnost nemá kromě úvěrů uvedených pod bodem 2.4. žádné
dlouhodobé závazky.
Splátky úvěrů dle úvěrových smluv České spořitelny a.s., mzdy a odvody daní včetně
sociálního a zdravotního pojištění byly hrazeny v určených termínech.

3.3.2. Zpráva o stavu majetku společnosti

Podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhlášky č.500/2002 Sb. a Českého účetního standardu
č.007 je prováděna každý rok inventarizace majetku společnosti. K prováděným inventarizacím bylo
vydáno „Rozhodnutí generálního ředitele RO/08/2010, které stanoví termíny, zodpovědné pracovníky,
druh inventury a inventarizace a složení dílčích inventarizačních komisí.
V hodnoceném období byli na inventarizaci zváni zástupci auditorské firmy. Účelem inventarizace je
ochrana vlastnictví, zajištění úplnosti svěřených hospodářských prostředků, jejich řádného uložení,
udržování a využívání, zjištění případů nezákonného a nehospodárného využívání a nešetrného
nakládání s nimi, dále kontrola věcné správnosti účetní evidence.

Přehled výsledků inventarizací za rok 2010

Inventarizované
prostředky
Suroviny a odpady

Ke dni

30.06.2010
30.11.2010

Hodnota v Kč
Přebytek (+)
Změny dle
Manko (-)
Technol.norem
(+ - )
474 501,30
- 74 565,69
0
1 171 226,53
- 885 269,51

Zúčtováno
dokladem
11500234
11700390
11500435
11700823

30.06.2010

0

- 344 003,54

91100252

30.11.2010

0

272 190,93

91100534

Hotová výroba

30.06.2010
30.11.2010

0
0

0
0

Režijní materiál

20.11.2010

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
614 080,02

Nedokončená
výroba

Pokladna Kč,EUR
31.12.2010
stravenky
31.12.2010
Celkem

Rozdíly zjištěné v průběhu inventarizace byly způsobeny chybným vykázáním v jednotlivých
kalkulačních číslech, popř. administrativní chybou při předávkách mezi jednotlivými provozy.
Během roku byly provedeny další inventarizace bez rozdílu:
- dlouhodobý hmotný a drobný hmotný majetek, drahé kovy
- režijní materiál včetně paliva
- pohledávek a závazků
- podrozvahových účtů
- pořízené investice

3.4.

Personální a sociální oblast

K 31.12.2010 bylo v akciové společnosti zaměstnáno celkem 135 zaměstnanců, z toho 94 bylo
dělníků, 41 THZ. Z celkového počtu zaměstnanců je 27 žen a 108 mužů.
Meziročně došlo ke zvýšení stavu zaměstnanců o 9 osob.
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Podle dosaženého vzdělání je možno zaměstnance rozdělit takto: 12 vysokoškoláků, 40 středoškoláků,
77 vyučených a 6 zaměstnanců má základní vzdělání.
V akciové společnosti bylo v roce 2010 zaměstnáno 7 osob se sníženou zdravotní schopností.
V personální oblasti stejně jako v předchozích letech bylo zajištěno vzdělávání zaměstnanců podle
plánu v oblastech odborné přípravy i dalšího vzdělávání s tím, že jsme se v maximální míře snažili
využít dotací v rámci projektu „Vzdělávejte se!“ (program MPSV v rámci dotačního fondu EU).
V personální oblasti stejně jako v předchozích letech společnost zajistila vzdělávání zaměstnanců
podle plánu v oblastech odborné přípravy a jazykových kurzů.

3.5.

Strategie hospodářské činnosti a hlavní cíle

Pro rok 2010 má společnost zpracován podnikatelský záměr, jehož základním kriteriem je dosažení
vyrovnaného hospodaření a plného uspokojení potřeb nejen stávajících zákazníků, ale také získání
nových zákazníků nejen v Evropě, ale též v Asii a USA.
Dosažení stanoveného cíle je možno realizovat pouze při splnění těchto úkolů:
- vývoje nových slitin
- specializace na výrobu speciálních slitin
- kontrola všech nákladů společnosti
- řízení aktiv a pasiv, zejména oběžných aktiv a cizích zdrojů
- pokračovat v získávání dotačních titulů na rozvoj technologií a výrobního zařízení
- mzdová oblast- výši pohyblivé složky mezd vázat na výsledky hospodaření společnosti
- důsledná vstupní kontrola s důrazem na kvalitu expedovaného zboží
- stabilizace klíčových pracovníků společnosti

Pro naplnění očekávané hospodářské a finanční situace společnosti v roce 2010 je pro tento rok
zpracován podrobný záměr, a to jak nákladové tak výnosové části včetně rozpracování do plánu

hospodaření jednotlivých středisek, včetně rentability výrobků a vnitropodnikových sazeb. Základem
jsou odbytové možnosti stávajících zákazníků na tuzemském i zahraničním trhu s důrazem na získání
nových zákazníků.

3.6.

Výdaje na výzkum a vývoj

V roce 2010 byly realizovány ve společnosti KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. 4 dotační programy.
KOVOHUTĚ ROKYCANY , a.s. od Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ( dále
MPO) čerpaly finanční prostředky v rámci programu TIP na tři projekty – „ Průmyslový výzkum a
vývoj technologie výroby tyčí ze slitin na bázi Ni a Cu“ , „ Průmyslový vývoj a výzkum technologie
výroby moderních Ni slitin pro náročné použití“ a „Průmyslový výzkum a vývoj za studena
válcovaných fólií s tloušťkou pod 0,2 mm ze slitin na bázi Ni a Cu“.
MŠMT uzavřelo se společností KOVOHUTĚ ROKYCANY , a.s. smlouvu o poskytnutí dotace na
podporu výzkumu a vývoje v rámci programu EUREKA č.j. 1021/2007-32 – „ Optimalizace výroby
slitin typu FeNi“.

4.1.Projekt TIP č.j. FR-TI1/473 – „Průmyslový výzkum a vývoj technologie výroby tyčí
na bázi Ni a Cu˝
Jedná se o tříletý projekt v období 2009 – 2011 a na jeho řešení se podílí naše společnost a firma
COMTES FHT a.s. Celkové předpokládané náklady činí 13 380 tis Kč a předpokládaná dotace
9 308,5 tis. Kč.
Projekt TIP č.j. FR-TI1/473 v roce 2010 ( údaje v tis. Kč)
Řešitelé projektu)

Uznané
náklady

Dotace
Z toho

Výše uznaných nákladů pro rok 2010 činí celkem

4 927,76

3 381,58

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.

3 547,26

2 001,08

COMTES FHT a.s.

1 380,50

1 380,50

4.2.Projekt TIP č.j. FR-TI1/491 – „Průmyslový výzkum a vývoj technologie výroby
moderních Ni slitin pro náročné použití

Jedná se čtyřletý projekt v období 2009 – 2012 a na jeho řešení se podílí naše společnost a firma
Vítkovice-výzkum a vývoj technické aplikace a.s., VÚK Panenské Břežany a.s. Celkové
předpokládané náklady 33 000 tis. Kč a předpokládaná dotace 20 925 tis. Kč.

Projekt TIP č.j. FR-TI1/491 v roce 2010 (údaje v tis. Kč)
Řešitelé projektu

Uznané
náklady

Dotace
Z toho

Výše uznaných nákladů pro rok 2010 činí celkem

8 625,16

5 432,43

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.

5 049,83

2 892,83

Vítkovice-výzkum a vývoj technické aplikace a.s.

2 524,44

1 708,40

VÚK Panenské Břežany a.s.

1 050,89

831,20

4.3.Projekt TIP č.j. FR-TI2/082 – „Průmyslový výzkum a vývoj za studena válcovaných
fólií s tloušťkou pod 0,2 mm ze slitin na bázi Ni a Cu

Jedná se čtyřletý projekt v období 2010 – 2013 a na jeho řešení se podílí naše společnost a firmy
COMTES FHT a.s a Západočeská univerzita v Plzni. Celkové předpokládané náklady 17 950 tis. Kč
a předpokládaná dotace 13 364,50 tis. Kč.

Projekt TIP č.j. FR-TI2/082 v roce 2010 (údaje v tis. Kč)
Řešitelé projektu

Uznané
náklady

Dotace
Z toho

Výše uznaných nákladů pro rok 2010 činí celkem

4 244,07

3 094,75

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.

2 447,32

1 298,00

456,75

456,75

1 340,00

1 340,00

COMTES FHT a.s.
Západočeská univerzita v Plzni

4.4.Projekt EUREKA č.j. 1021/200/-32 - Optimalizace výroby slitin typu FeNi
Doba realizace projektu byla 2007 – 2010. Na řešení projektu se podílí příjemce KOVOHUTĚ
ROKYCANY, a.s. , spolupříjemce MATEX PM, s.r.o. a spolupříjemce COMTES FHT a.s.

Projekt č.j. 1021/2007-32 pro rok 2010 (údaje v tis. Kč)
Uznané
náklady

Řešitelé projektu

Dotace
Z toho

Výše uznaných nákladů pro rok 2010 činí celkem

6 598

2 280

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.

5 618

1 300

MATEX PM, s.r.o.

294

294

COMTES FHT a.s.

686

686

3.7

Údaje o důležitých skutečnostech

V této kapitole uvádíme údaje o důležitých skutečnostech, k nimž došlo mezi datem, ke
kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát schváleny k předání mimo účetní jednotku a datem
konání valné hromady, která schvaluje účetní závěrku.

Dne 16.6.2010 změnily Kovohutě Rokycany, a.s. vlastníka.

Nové složení statutárních orgánů:
Složení představenstva
Předseda představenstva
Místopředseda představenstva
Člen představenstva

Josef Šmíd Jr.
Mgr. Miloš Tuček
Ing. Karel Ernest

Složení dozorčí rady
Předseda dozorčí rady
Místopředseda dozorčí rady
Člen dozorčí rady

Ing. Josef Šmíd
JUDr. Jaroslav Kostnar
Blanka Peštová

4. Další významné informace
Veškeré dokumenty a materiály uváděné v prospektu týkající se akciové společnosti jsou k nahlédnutí
u Městského soudu v Praze, Spálená 6/2, 112 16 Praha 12 a v sídle společnosti.
Akciová společnost není součástí koncernu a nemá účast v žádných jiných společnostech.
Na celkovém obratu, výrobě a službách se nepodílí žádná organizační složka.
Akciová společnost KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. nevlastní žádné patenty ani licence.

5. Očekávaná hospodářská a finanční situace v roce 2011

Podnikatelský plán na rok 2011 je v oblasti sortimentu nastaven dle zkušeností z předchozích
let. Zároveň je přihlédnuto k procesu zpřísňování požadavků našich odběratelů na kvalitu dodávaných
polotovarů a vývoji trhu.
Požadavky na změny sortimentu stejně jako v minulých letech jsou řešeny v úzkém kontaktu s
našimi odběrateli. Nadále zůstává dobrá spolupráce s odběrateli z Asie a Ruska v oblasti Ni slitin.
K negativnímu ovlivnění plánovaného objemu výroby zboží v roce 2011 mohou přispět
neočekávané výkyvy cen kovů na London Metal Exchange. Možnou cestou ke zmírnění těchto dopadů
je zvyšování efektivity výroby a úspory v nákladové oblasti.
V roce 2011 je nutné podniknout kroky k oživení činností, ve kterých se může uplatnit
výjimečnost zpracování neželezných kovů v naší společnosti včetně podpora činností v oblasti vědy a
výzkumu, která se stává absolutní prioritou pro budoucí úspěšné působení v celosvětové konkurenci.
I v následujícím roce bude společnost usilovat o získání prostředků v rámci programů
Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Pro rok 2011 předpokládá naše společnost zvýšení podílu exportu našich výrobků do
zahraničí. S tímto krokem je spojeno případné riziko vývoje kurzu české koruny vůči EUR a USD,
avšak tento krok je nutný vzhledem k omezené velikosti trhu v České republice.

6. Auditor
Na ověření roční závěrky za rok 2000 až 2010 byla dle příslušného ustanovení stanov vybrána
auditorská firma
PAGINA BOHEMIA, spol. s r.o.
Bolevecká 494, 109 00 Praha
odpovědný auditor :
Ing. Jiří Hofman ; číslo dekretu 1401
Výrok auditora je uveden v příloze.
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