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vážení DáMy a pánovÉ, obchoDní 
partneři,
rok 2014 byl ve znamení stabilizace společnosti  

po fúzi, která proběhla v roce 2013, kdy došlo  

k přechodu části jmění společnosti Strojírny  

Třinec, a.s., (tzn. části podniku bez provozu Drob-

né kolejivo) na nástupnickou společnost D 5,  

akciová společnost, Třinec, která současně změni-

la svůj název na Strojírny a stavby Třinec, a.s. Touto  

přeměnou dvou společností vznikla jedna z nej-

větších dceřiných společností stoprocentně vlast-

něná společností TŘINECKE ŽELEZÁRNY, a.s. 

(TŽ, a.s.), která v současné době zaměstnává cca 

1480 zaměstnanců. Společnost tvoří šest výrob-

ních provozů, a to Mechanické dílny, Soustružna 

válců, Zámečnické dílny, Elektrotechnické dílny,  

Žárotechnické dílny, Stavební dílny a samo-

statný útvar Konstrukce. Výsledkem vzni-

ku nové společnosti Strojírny a stavby Tři-

nec, a.s., je silná společnost, která se prosazu-

je, jak na trhu v České republice, tak v zahra-

ničí, a to zejména v západní Evropě. Samozřej-

mostí je využívání synergických efektů, vznik-

lých vlivem přeměny, především v oblasti úspor  

nákladů. 

Rok 2014 byl z hlediska zakázkové naplněnosti 

úspěšný, všechny provozy byly naplněny na 100 % 

a některé zakázky tak musely být realizovány  

subdodavatelsky. Zakázky se podařilo získat  

nejen díky investičním akcím mateřské společnosti 

TŽ, a.s. a celé skupiny TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, 

a. s. – MORAVIA STEEL a.s. (TŽ-MS), ale i díky  

působení bývalé společnosti Strojírny Třinec, a.s.  

na evropských trzích.

Plánovaný hospodářský výsledek na rok 2014 

se podařilo překročit a dosáhnout zisku před  

zdaněním ve výši 51,3 mil. Kč. Plánované hodno-

ty překročily také ostatní ekonomické ukazatele, 

jako například tržby za prodej vlastních výrobků  

a služeb, které dosáhly výše 1  759 mil. Kč, což  

je o 147 mil. Kč více než předpokládal plán.

Mezi stěžejní zakázky pro TŽ-MS v roce 2014  

patřily např. práce na hale pro loupací a zušlech-

ťovací linku, podíl na zavádění technologie injek-

táže prachového uhlí do vysokých pecí, dostavba 

nové multifunkční Werk arény a podíl na výstavbě  

nového fluidního kotle pro ENERGETIKU  

TŘINEC, a.s. Na externím trhu to byla přede-

vším spolupráce s klíčovými partnery v oblasti  

všeobecného strojírenství, energetiky, technologic-

kých celků, svařovaných konstrukcí a loďařském  

průmyslu. K dobrému hospodářskému výsledku  

v roce 2014 přispěly v neposlední řadě i práce běžné 

údržby, které byly realizovány pro TŽ, a.s. 

Díky dosaženým výsledkům byla splněna  

i veškerá ustanovení Kolektivní smlouvy dojedna-

né pro rok 2014 a navíc byly vyplaceny mimořádné 

odměny nad rámec dohodnutého nárůstu. 

Důležitou oblastí, které byla v minulém roce  

věnována maximální pozornost, byla oblast bez-

pečnosti a ochrany zdraví při práci. Ve srovná-

ní s  rokem 2013, ve kterém dosáhl počet úrazů  

historického minima, však došlo k mírnému  

zvýšení počtu pracovních úrazů.

V následujícím období bude strategie společnos-

ti zaměřena především na plnění úkolů pro sku-

pinu TŽ-MS, zejména v oblasti údržby, a zvýšení  

podílu externích tržeb prostřednictvím nových 

rozvojových projektů v oblasti výroby jeřábů,  

hydrauliky, energetiky a všeobecného strojírenství. 

Některé zakázky, připravované v roce 2014, budou 

realizovány až v roce 2015, čímž se vytváří prostor  

pro splnění cílů plánovaných na rok 2015.

úvoDní slovo přeDseDy 
přeDstavenstva a řeDitele
společnosti
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Závěrem mi dovolte konstatovat, že společnost 

Strojírny a stavby Třinec, a.s. má dobrou výcho-

zí pozici pro splnění očekávaných hospodářských 

výsledků v roce 2015. 

Ing. Miroslav kovářík

předseda představenstva a ředitel společnostipředseda představenstva a ředitel společnosti
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Strojírny a stavby Třinec, a.s.byly zapsány do ob-

chodního rejstříku vedeného u Krajského sou-

du v Ostravě, oddíl B, vložka č. 637 dne 2. 11. 1993  

a sídlí v areálu společnosti TŘINECKÉ  ŽELEZÁR-

NY, a. s., Česká republika.

Společnost je zaměřena na zakázkovou strojíren-

skou výrobu a stavební činnost jak pro externí 

trhy, tak pro mateřskou společnost. 

V oblasti strojírenství se jedná o zakázkovou  

výrobu technologických celků a svařenců, včet-

ně opracování na CNC strojích, ocelových kon-

strukcí, tlakových nádob a komponentů pro ener-

getiku, manipulačních zařízení, jeřábů, jednoúče-

lových zařízení, strojních součástí a náhradních 

dílů, volně kovaných výkovků a výrobu hutních 

válců pro válcování za tepla. 

V oblasti stavebnictví jsou zajišťovány především 

průmyslové a občanské stavby na klíč a výstavba 

komunikací, včetně oprav.

V rámci ostatních služeb je prováděna opravářská 

a údržbářská činnost na výrobních zařízeních po 

stránce strojní, elektro a stavební, dále renovace  

a opravy pryžových dopravních pásů, pogumová-

ní válečků, elektromontážní práce, včetně oprav  

a revizí, žárotechnické práce a kalibrační služby.

Společnost tvoří šest následujících výrobních  

provozů, organizační složka v Košicích a rekreač-

ní středisko: 

• Mechanické dílny 

• Zámečnické dílny 

• Soustružna válců 

• Elektrotechnické dílny 

• Stavební dílny 

• Žárotechnické dílny 

• Organizační složka v Košicích

• Rekreační středisko Lačnov

Široká paleta výrobních možností, profesionál-

ní tým zaměstnanců, špičkové strojní vybavení  

a pohotový přístup ke kvalitním ocelím  

z huti mateřské firmy vytváří předpoklady, aby  

Strojírny a stavby Třinec, a.s. byly zajímavým  

obchodním partnerem.

profil  
společnosti
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vybranÉ hospoDářskÉ
ukazatele

Hospodářské ukazatele za období r. 2009 

- 2012 jsou převzaty z  výsledků hospo-

daření společnosti D 5, akciová společnost,  

Třinec (nyní Strojírny a stavby Třinec, a.s.) jakožto  

nástupnické společnosti Strojírny Třinec, a.s.  

a nejsou plně srovnatelné s  údaji roku 2013 a 2014. 

(S účinností k 31.8.2013 došlo k rozdělení zanikají-

cí společnosti Strojírny Třinec, a.s. ve formě rozštěpe-

ní sloučením s rozhodným dnem 1.1.2013 na dvě ná-

stupnické společnosti. Část jmění zanikající společnosti  

s označením „Drobné kolejivo“ přešlo včetně práv  

a povinností z pracovněprávních vztahů na nástup-

nickou společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.  

a druhá část jmění s označením „Strojírny bez DK“ 

přešlo na nástupnickou společnost D 5, akciová  

společnost, Třinec - nyní Strojírny a stavby Třinec, a.s.)

(údaje v tis. Kč)
Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014
výsledek hospodaření po zdanění 4 938 12 243 19 973 40 457 41 113
výnosy celkem 979 144 949 802 993 052 2 090 138 1 832 122
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží 927 129 923 403 971 414 2 035 507 1 762 471
přidaná hodnota 263 059 269 656 277 095 635 961 689 497
aktiva celkem netto 417 096 374 655 363 039 1 039 160 978 998
Dlouhodobý hmotný majetek 42 869 47 782 45 511 344 092 347 422
vlastní kapitál 119 990 132 232 151 108 633 937 675 050
cizí kapitál vč. časového rozlišení 297 106 242 423 211 931 405 223 303 948
zaměstnanci, průměrný přepočtený stav 710 700 683 1 526 1483
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Dozorčí raDa
a přeDstavenstvo

Dozorčí raDa
Ing. Česlav Marek 

předseda

Ing. Bohdan Kožusznik 

místopředseda

Vladislav Heczko 

člen

přeDstavenstvo 
Ing. Miroslav Kovářík 

předseda

Ing. Roman Pustówka 

místopředseda

Ing. Michal Rusz 

člen
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Představenstvo společnosti Strojírny a stav-

by Třinec, a.s. se na svých pravidelných  

zasedáních v roce 2014 zabývalo zejména  

přípravou a zhodnocením koncepčních podkladů  

a materiálů rozvoje akciové společnosti, které byly  

předkládány k posouzení dozorčí radě, dále byly 

řešeny úkoly ukládané představenstvu dozor-

čí radou společnosti včetně pravidelných roz-

borů a hodnocení hospodářských výsledků.  

Dalšími důležitými projednávanými materiá-

ly byly Výroční zpráva za rok 2013, finanční plán 

na rok 2015 včetně plánu investic a podnikatel-

ský program na léta 2015 až 2019. Byly rovněž  

sledovány, vyhodnocovány a řešeny další problé-

my udržení životaschopnosti firmy (personální  

politika – organizační struktura, kolektivní vyjed-

návání, pracovní prostředí, marketingové  a obchod-

ní strategie, výrobkové a technologické inovace). 

 

 
 
Strategie podnikatelské činnosti v  roce 2014 na-

vazovala na cíle definované při realizaci projek-

tu rozdělení formou rozštěpení sloučením, kdy 

v  roce 2013 došlo k přechodu části jmění spo-

lečnosti Strojírny Třinec, a.s. na nástupnickou  

společnost D 5, akciová společnost, Třinec, která 

současně změnila svůj název na Strojírny a stavby 

Třinec, a.s.

Cílem bylo vytvořit servisně-dodavatelský kom-

plex, který zajistí opravárensko-údržbářské  

činnosti v oblasti zámečnických, strojních,  

elektrotechnických, stavebních a žárotechnických 

prací pro skupinu TŽ-MS a bude se dominantním  

způsobem podílet na jejich investičních aktivitách. 

Dlouhodobým cílem společnosti je pak především 

snaha o rozšiřování svých aktivit na externích  

trzích, mimo sféru hutní výroby mateřské společ-

nosti. V tomto směru byly vytipovány a rozvíjeny 

nové nosné výrobkové programy v oblasti energe-

tiky, robotizace, výroby jeřábů apod., se kterými 

se bude moci společnost Strojírny a stavby Třinec, 

a.s. prosazovat nejen v rámci ČR, ale i v zahraničí.  

Pokračoval rovněž proces modernizace výrob-

ní základny s cílem rozšíření technologických 

možností v oblasti CNC techniky a navazujících  

technologií.  

struktura akcionářů 
Jediným akcionářem společnosti jsou TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, a. s. se sídlem Průmyslová 1000,  

Staré Město, 739 61 Třinec.

Společnost vlastní organizační složku v zahraničí:

D 5, akciová spoločnosť, Třinec   organizačná  

zložka IČ: 35563435

Sídlo:    Košice, Štefánikova 26, PSČ 04001,  

Slovenská republika

zpráva 
přeDstavenstva

strategie a poDnikatelská činnost 
v roce 2014
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výroba a postavení na trhu
Základní principy obchodní politiky byly 

stanoveny na základě závěrů vyplývajících 

z prováděných marketingových studií. Jsou 

zohledněny předpokládané vlivy, jež budou působit 

na trhu a také úroveň výrobní základny a lidských 

zdrojů. Rozhodujícím odběratelem zůstala skupina 

TŽ-MS. 

Stále rostoucí objem zakázek je však i z  okruhu 

externích odběratelů. .

záklaD společnosti tvoří Šest výrobních 
provozů:
Mechanické dílny
V provozu jsou umístěny stroje a zařízení pro 

kusovou a malosériovou výrobu od nejjednoduš-

ších náhradních dílů až po části investičních cel-

ků, komplexní stroje, ocelové konstrukce želez-

ničních i silničních mostů a stavební ocelové kon-

strukce. Představuje uzavřený výrobní celek s ši-

rokou paletou technologických možností. Pro 

pružné reakce na požadavky zákazníků je uzpů-

soben i systém technické přípravy výroby a mate-

riálového zabezpečení.

Soustružna válců
V provozu se zajišťují komplexní dodávky 

válců pro válcovny skupiny TŽ-MS a částečně 

i pro ostatní hutě ČR. Pro potřeby skupiny TŽ-MS 

je dále zajišťováno broušení bran a opravy hutních 

železničních vozů. Provoz je vybaven, jak špičko-

vou CNC technikou, tak i staršími klasickými 

stroji a zařízeními.

zpráva přeDstavenstva

tržby Dle teritorií DoDávek

skupina tž-Ms 69,51%

tuzemsko 18,54%

export 11,95%

Zámečnické dílny
Zámečnické dílny jsou zaměřeny především na 

výrobu ocelových konstrukcí jako např. ocelo-

vé svařované konstrukce, příhradové konstrukce, 

komponenty pro jeřáby a jeřábové dráhy apod.

K dalším činnostem patří renovace a opravy pry-

žových dopravních pásů, opravy a kalibrace vah 

a opravy kovových částí procesem Metalock.

Elektrotechnické dílny
Elektrotechnické dílny poskytují servis elektro-

montážních prací a oprav elektromotorů pře-

devším pro skupinu TŽ-MS. Dále jsou schopny 

nabídnout výrobu a montáž rozvaděčů, opravy 

a údržbu výtahů, kalibraci přístrojů pro měření 

elektrotechnických veličin. 

Stavební dílny
Stavební dílny se podílejí na investičních 

akcích pro speciální technologie související s hutní 

výrobou. Na vnějším trhu mimo skupinu TŽ-MS 

se účastní klasických stavebních zakázek v oblas-

ti občanských bytových staveb, výstavby a oprav 

komunikací, výroby a pokládky živičných směsí.

Žárotechnické dílny
Žárotechnické dílny realizují vlastní výkony pře-

devším pro TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., kde 

se podílejí na údržbě hutních agregátů, dále pak 

pro dceřiné společnosti TŘINECKÝCH ŽELEZÁ-

REN, a. s., jako je například Sochorová válcovna 

TŽ, a.s., a rovněž na drobných zakázkách na vněj-

ším trhu.

Společnost vykonává samostatnou vývojovou 

a obchodní činnost, pro zajištění nezbytných 

funkcí disponuje dalšími standardními odborný-

mi a správními útvary. Součástí fi rmy je i samo-

statný útvar Konstrukce.

Podíl jednotlivých provozů na tržbách za vlastní 

výrobky a služby společnosti v roce 2014 zobrazu-

je následující graf:
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investiční aktivita 
V oblasti technického rozvoje byly prostředky 

směřovány zejména do nákupu CNC strojů pro 

přesné obrábění, čtyřválcové zakružovačky plechů 

a modernizace stávajícího strojního zařízení. Další 

investice si vyžádaly potřeby jednotlivých provozů 

pro zabezpečování výroby a prostou obnovu 

stávajícího zařízení. Celkem bylo v oblasti investic 

vynaloženo cca 42 mil. Kč fi nančních prostředků.

Z  významnějších položek dlouhodobého majetku 

z  hlediska objemu investic byly do provozu 

uvedeny:

aktivity v  oblasti výzkuMu a vývoje
Výzkum a vývoj v roce 2014 navázal na aktivity 

realizované v předešlých letech. Pokračovaly práce 

na vývoji postupu tepelného zpracování jakosti 

17134 pro dodávky v oblasti energetiky. Byly 

vyvíjeny nové druhy induktorů pro pracoviště 

indukčního povrchového kalení vybudovaného 

společností v roce 2012. V souladu s dlouhodobou 

strategií byla rovněž vyvíjena nová technologická 

řešení v oblasti hydraulických systémů, 

robotizovaných pracovišť a jeřábových celků. Tyto 

projekty budou pokračovat i v roce 2015.

životní prostřeDí
Ochrana životního prostředí, ve kterém probíhají 

podnikatelské aktivity společnosti Strojírny 

a stavby Třinec, a.s. je řízena v souladu s požadavky 

normy ČSN EN ISO 14001:2005. 

Pro naplňování politiky environmentálního 

systému managementu (EMS) byly vedením 

společnosti stanoveny v roce 2014 náročné cíle, 

které se podařilo splnit. Přispěly k tomu především 

akce technického rozvoje zaměřené na snižování 

zatížení životního prostředí odpady, spotřebou 

energií, snižování emisí a podobně. V roce 2014 

Mechanické dílny 38,1%

soustružna válců 13,4%

zámečnické dílny 13,9%

elektrotechnické dílny 7,1%

stavební dílny 18,1%

žárotechnické dílny 8,6%

ostatní střediska 1,2%

·  CNC řezací stroj RUM GP

·  Hydraulická čtyřválcová zakružovačka plechů 

DAVI MCB 3053

·  TZ- Plazmový pálící stroj PLASMACUTTER 

6020 FINE

·  CNC bruska ATOMAT AT 710 E

·  CNC orovnávací a profi lovací stroj 

  WDM 42 VISIO

·  Kolový nakladač DOOSAN DL300HL

·  Kolové rypadlo USD - 232

·  Pila pásová Pegas Gonda -3KS

·  CNC univerzální soustruh TC400-52

zpráva přeDstavenstva
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jsme splnili všechny zákonné požadavky 

a systémový audit provedený certifi kační 

společností TÜV NORD neshledal žádné závažné 

neshody. Vrcholové vedení věnuje ochraně 

životního prostředí náležitou pozornost 

a vynakládá dostatečné prostředky k realizaci 

stanovených cílů. Společnost neustále monitoruje 

vliv na životní prostředí ve všech oblastech 

podnikatelské činnosti, spolupracuje se 

společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. při 

postupném odstraňování starých ekologických 

zátěží v jejich areálu, usiluje o neustálé snižování 

spotřeby energií a materiálů, včetně snižování 

množství vzniklých odpadů a zvyšování podílu 

jejich separace a následného využití. Společnost 

důsledně dbá, aby při styku s veřejností, orgány 

místních správ, státních institucí, zákazníky 

a dodavateli bezchybně obstála i v oblasti EMS. 

Tento přístup má vliv na včasné rozpoznání 

problémů spojených se životním prostředím, 

snížení nákladů úsporami energií, surovin 

a dalších zdrojů a snížení rizika nehod a havárií. 

Nejvýznamnější akcí v oblasti ochrany životního 

prostředí v r. 2014, byla investice do centrálního 

odsávacího a fi ltračního systému Diluter v provo-

ze Zámečnické dílny.

bezpečnost a ochrana zDraví při práci 
(bozp) 
Společnost zavedla, realizuje a neustále se snaží 

zlepšovat systém BOZP ve shodě s požadavky 

ČSN OHSAS 18001:2008. Jde o vytvoření 

aktivního přístupu k BOZP zaměstnanců, který 

vede k větší spokojenosti zaměstnanců, okolí a ke 

zvýšení konkurenceschopnosti. V roce 2014 jsme 

splnili všechny zákonné požadavky a systémový 

audit provedený certifi kační společností TÜV 

NORD Praha neshledal žádné závažné neshody. 

Společnost vytváří a udržuje povědomí o BOZP 

ve společnosti. Na základě přijaté politiky a cílů 

BOZP společnost dosahuje zvýšení prestiže, do-

sažení plné shody s legislativou, snížení rizika 

vzniku nehod a následných časových a fi nančních 

ztrát. Vedoucí zaměstnanci informují své zaměst-

nance o rizicích možného ohrožení a zabezpečují 

potřebné a pravidelné seznamování podřízených 

zaměstnanců s obecně závaznými právními před-

pisy, technickými normami a dokumentací systé-

mu řízení vztahujícími se k BOZP. 

Zlepšení pracovního prostředí bylo podpořeno 

montáží zařízení centrálního odsávacího a fi ltrač-

ního systému Diluter v provoze Zámečnické dílny.

systÉM kvality
Společnost prověřuje a vyhodnocuje systém řízení 

kvality (SMJ). K tomuto účelu stanovuje 

prověřitelné cíle, kompetence a zdroje. Společnost 

důsledně realizuje, udržuje a zlepšuje systém dle 

požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009. V roce 

2014 splnila všechny zákonné požadavky 

a systémový audit provedený certifi kační 

společností TÜV NORD Praha neshledal žádné 

závažné neshody. 

Nástrojem k tomu bylo stanovení politiky kvali-

ty, cílů kvality, provádění přezkoumávání manage-

mentu, zajišťování dostupnosti zdrojů a podporo-

vání procesu neustálého zlepšování. Společnost vy-

rábí výrobky a poskytuje služby, které splňují poža-

davky na jakost, ceny, termíny dodání a dopady na 

životní prostředí. Dodavatele a zákazníky považu-

je společnost za partnery v úsilí o dosažení požado-

vané jakosti svých výrobků a služeb. Usiluje o plně-

ní současných a budoucích požadavků zákazníků 

s cílem zvyšovat jejich spokojenost. 

Společnost byla nově certifi kována dle požadavků 

norem ČSN ISO 10006 na management projektů. 

zpráva přeDstavenstva
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Certifi kaci provedla společnost TÜV NORD Pra-

ha. Obor platnosti certifi kátu je: Vývoj a řízení 

projektů staveb, rekonstrukce bytových, průmyslo-

vých a dopravních staveb, strojírensko - technolo-

gických zařízení, včetně ocelových konstrukcí a je-

jich změn a odstraňování. Tento nástroj řízení po-

užívá společnost pro řízení individuálních projek-

tů v celém jejich průběhu.

zaMěstnanci
Personální politika společnosti byla a je založena 

na dosažení takové úrovně a struktury 

zaměstnanosti, která vede k plynulému chodu 

společnosti a zvyšování produktivity práce. Výše 

osobních nákladů představuje 32% z celkových 

nákladů společnosti a výrazně tak ovlivňuje 

výsledek hospodaření. Pro zabezpečení růstu 

produktivity práce dochází a v dalších letech bude 

docházet k restrukturalizaci pracovních pozic.

V oblasti příjmu mladých pracovníků bylo v roce 

2014 pokračováno ve spolupráci se Střední odbor-

nou školou TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s., 

a to zejména v profesi zámečník, elektrikář 

a obráběč kovů. V uplynulém roce nedošlo 

k řešení závažnějších sporů vyplývajících z plnění 

kolektivní smlouvy, což zabezpečilo sociální smír 

ve společnosti. V souvislosti s  realizovanou pře-

měnou došlo k maximálnímu sblížení kolektiv-

ních smluv obou společností. Splnění a překroče-

ní plánovaného hospodářského výsledku umož-

nilo dosažení skutečného průměrného výdělku ve 

výši 21.800,- Kč, což představuje překročení růstu 

dohodnutého v kolektivní smlouvě. Nedílnou sou-

částí péče o zaměstnance byla oblast bezpečnosti 

a ochrany zdraví zaměstnanců, která je zaměřena 

na minimalizaci rizik pracovních úrazů a nemocí 

z povolání.

finanční situace
V roce 2014 zrealizovala společnost tržby za vlastní 

výrobky a služby v  hodnotě 1  759 mil. Kč, což je 

o 147 mil. Kč více, než předpokládal plán a dosáhla 

výsledku hospodaření před zdaněním ve výši 51,3 

mil. Kč, což je o 1,3 mil. Kč více, než bylo založeno 

v  plánu. Plánovaný hospodářský výsledek se 

podařilo překročit především díky příznivé skladbě 

tržeb a důslednému tlaku na ceny při výběrových 

řízeních na subdodavatelské fi rmy a dodavatele 

materiálu se stále častějším využíváním e-aukcí. 

Výsledek hospodaření byl výrazně ovlivněn 

výplatou mimořádných odměn zaměstnancům 

nad rámec nárůstu dohodnutého v kolektivní 

smlouvě a navýšením rezervy na dlouhodobé 

zaměstnanecké požitky upravené v kolektivní 

smlouvě z titulu pracovních i životních jubileí 

a odchodů do důchodu. Pozitivně se projevil 

dlouhodobě uměle oslabený kurz koruny vůči 

euru.

struktura náklaDů v r. 2014
K 31. 12. 2014 vykázala společnost aktiva v celkové 

výši 979 mil. Kč, což představuje pokles o 60 mil. 

Kč oproti hodnotě vykázané k 31. 12. 2013.  

Klesly především krátkodobé pohledávky 

z obchodních vztahů a to v  důsledku dokončení 

významné zakázky v Azerbajdžánské republice. 

Ze stejného důvodu klesly rovněž krátkodobé 

závazky z obchodních vztahů a tím i celková pasiva, 

díky čemuž došlo k poklesu podílu cizích zdrojů 

na celkových pasivech, tedy celkové zadluženosti 

společnosti, z 39 % k 31. 12. 2013 na 31 % k 31. 12. 

2014.

Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné 

skutečnosti, které by měly vliv na fi nanční situaci 

a společnosti.

spotřeba materiálu 31,76%

energie 2,91%

služby 27,20%

osobní náklady 32,68%

odpisy 2,18%

náklady vynaložené na prodané zboží 0,20%

ostatní náklady 2,91%

finanční náklady 0,16%

struktura náklaDů v roce 2014

zpráva přeDstavenstva
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zpráva 
Dozorčí raDy

Dozorčí rada pravidelně kontrolovala, zda 

podnikatelské aktivity jsou uskutečňovány 

v souladu s platnou legislativou, stanovami společ-

nosti i usneseními valné hromady a dozorčí rady. 

V průběhu kalendářního roku 2014 ji představen-

stvo informovalo o aktuální hospodářské situaci 

společnosti i o plnění podnikatelského programu.

Dozorčí rada se na svých zasedáních zabývala 

klíčovými strategickými záměry a projekty, kte-

ré svou závažností a charakterem patří do její roz-

hodovací kompetence s  důrazem na naplňování 

dlouhodobé podnikatelské strategie společnosti 

Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Na svém zasedání dne 12. 5. 2015 přezkoumala 

dozorčí rada řádnou účetní závěrku za rok 2014, 

návrh na rozdělení zisku vytvořeného v roce 2014 

a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti 

společnosti a o stavu jejího majetku.

Na základě ověření řádné účetní závěrky ke dni  31. 

12. 2014 auditory společnosti  Deloitte Audit s.r.o. 

a jejího výroku, který je bez výhrad, doporuču-

je dozorčí rada všechny výše uvedené dokumenty 

ke schválení valnou hromadou akcionářů společ-

nosti Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Dozorčí rada také přezkoumala zprávu o vztazích 

za účetní období 2014 a konstatovala, že tato byla 

zpracována v souladu s  § 82 zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech a skuteč-

ným stavem vztahů mezi propojenými osobami.

Ing. Česlav Marek

předseda dozorčí rady
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výrok
auDitora
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výrok auDitora
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finanční část
účetní závěrka
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Rozvaha v plném rozsahu  
k datu  31.12 2014 (údaje v tisících Kč)

31.12.2014 31.12.2013

Brutto Korekce Netto Netto

aktivaz celkeM 1 764 191 785 193 978 998 1 039 160

a. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0
B. Dlouhodobý majetek 1 114 503 763 323 351 180 347 791
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 24 203 20 445 3 758 3 699
b.i.1. zřizovací výdaje 0

b.i.2. nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0

b.i.3. software 20 091 17 617 2 474 3 541

b.i.4. ocenitelná práva 2 955 2 828 127 158

b.i.5. goodwill 0

b.i.6. jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0

b.i.7. nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1 157 1 157

b.i.8. poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 090 300 742 878 347 422 344 092
b.ii.1. pozemky 3 877 3 877 3 877

b.ii.2. stavby 142 541 37 960 104 581 108 401

b.ii.3. samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 941 849 704 918 236 931 223 770

b.ii.4. pěstitelské celky trvalých porostů 0

b.ii.5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0

b.ii.6. jiný dlouhodobý hmotný majetek 120 120 122

b.ii.7. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 123 1 123 799

b.ii.8. poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 790 790 7 123

b.ii.9. oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0
b.iii.1. podíly - ovládaná osoba 0

b.iii.2. podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0

b.iii.3. ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0

b.iii.4. zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 0 0

b.iii.5. jiný  dlouhodobý finanční majetek 0

b.iii.6. pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0

b.iii.7. poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0

C. Oběžná aktiva 646 952 21 870 625 082 689 010
C.I. zásoby 166 123 3 933 162 190 132 245
c.i.1. Materiál 71 872 3 342 68 530 61 315

c.i.2. nedokončená výroba a polotovary 75 792 591 75 201 55 378

c.i.3. výrobky 18 273 18 273 14 967

c.i.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0

c.i.5. zboží 0

c.i.6. poskytnuté zálohy na zásoby 186 186 585

C.II. Dlouhodobé pohledávky 9 450 0 9 450 9 210
c.ii.1. pohledávky z obchodních vztahů 8 281 8 281 7 751

c.ii.2. pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0

c.ii.3. pohledávky - podstatný vliv 0

c.ii.4. pohledávky za společníky 0

c.ii.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 232 232 232

c.ii.6. Dohadné účty aktivní 0

c.ii.7. jiné pohledávky 937 937 1 227

c.ii.8. odložená daňová pohledávka 0

C.III. krátkodobé pohledávky 368 593 17 937 350 656 449 128
c.iii.1. pohledávky z obchodních vztahů 360 444 17 911 342 533 440 994

c.iii.2. pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0

c.iii.3. pohledávky - podstatný vliv 0

c.iii.4. pohledávky za společníky 0

c.iii.5. sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0

c.iii.6. stát - daňové pohledávky 2 954 2 954 6 951

c.iii.7. krátkodobé poskytnuté zálohy 1 835 26 1 809 40

c.iii.8. Dohadné účty aktivní 73 73 339

c.iii.9. jiné pohledávky 3 287 3 287 804

C.IV. krátkodobý finanční majetek 102 786 0 102 786 98 427
c.iv.1. peníze 135 135 195

c.iv.2. účty v bankách 102 651 102 651 98 232

c.iv.3. krátkodobé cenné papíry a podíly 0

c.iv.4. pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0

D. I. Časové rozlišení 2 736 0 2 736 2 359
D.i.1. náklady příštích období 2 736 2 736 2 359

D.i.2. komplexní náklady příštích období 0

D.i.3. příjmy příštích období 0
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31.12.2014 31.12.2013

pasiva celkeM 978  998 1  039  160

a. Vlastní kapitál 675  050 633  937

a.I. základní kapitál 60  000 60  000

a.i.1. základní kapitál 60  000 60  000

a.i.2. vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

a.i.3. změny základního kapitálu

a.II. kapitálové fondy 0 0

a.ii.1. ážio

a.ii.2. ostatní kapitálové fondy

a.ii.3. oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

a.ii.4. oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací

a.ii.5. rozdíly z přeměn obchodních korporací

a.ii.6. rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací

a.III. Fondy ze zisku 6  646 6  646

a.iii.1. rezervní fond 6  646 6  646

a.iii.2. statutární a ostatní fondy

a.IV. Výsledek hospodaření minulých let 567  291 526  834

a.iv.1. nerozdělený zisk minulých let 567  291 526  834

a.iv.2. neuhrazená ztráta minulých let

a.iv.3. jiný výsledek hospodaření minulých let

a.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - ) 41  113 40  457

a.v.2. rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)

B. Cizí zdroje 300  562 402  717

B.I. Rezervy 13  299 7  313

b.i.1. rezervy podle zvláštních právních předpisů

b.i.2. rezerva na důchody a podobné závazky

b.i.3. rezerva na daň z příjmů

b.i.4. ostatní rezervy 13  299 7  313

B.II. Dlouhodobé závazky 43  368 45  219

b.ii.1. závazky z obchodních vztahů 3  781 4  984

b.ii.2. závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

b.ii.3. závazky - podstatný vliv

b.ii.4. závazky ke společníkům

b.ii.5. Dlouhodobé přijaté zálohy

b.ii.6. vydané dluhopisy

b.ii.7. Dlouhodobé směnky k úhradě

b.ii.8. Dohadné účty pasivní

b.ii.9. jiné závazky

b.ii.10. odložený daňový závazek 39  587 40  235

B.III. krátkodobé závazky 243  895 350  185

b.iii.1. závazky z obchodních vztahů 178  895 287  478

b.iii.2. závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

b.iii.3. závazky - podstatný vliv

b.iii.4. závazky ke společníkům

b.iii.5. závazky k zaměstnancům 26  083 27  193

b.iii.6. závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 16  430 17  186

b.iii.7. stát - daňové závazky a dotace 3  770 4  074

b.iii.8. krátkodobé přijaté zálohy 5  050 2  077

b.iii.9. vydané dluhopisy

b.iii.10. Dohadné účty pasivní 11  266 9  589

b.iii.11. jiné závazky 2  401 2  588

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0

b.iv.1. bankovní úvěry dlouhodobé

b.iv.2. krátkodobé bankovní úvěry

b.iv.3. krátkodobé finanční výpomoci

C. I. Časové rozlišení 3  386 2  506

c.i.1. výdaje příštích období 3  386 2  506

c.i.2. výnosy příštích období

(údaje v tisících Kč)
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v druhovém členění K DATU 31.12.2014

období do 31.12.2014 období do 31.12.2013

i. tržby za prodej zboží 3  942 395  793

a. náklady vynaložené na prodané zboží 3  620 399  450

 + Obchodní marže 322 -3  657

II. Výkony 1  790  722 1  640  946

ii.1. tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1  758  529 1  639  714

ii.2. změna stavu zásob vlastní činnosti 23  588 -7  178

ii.3. aktivace 8  605 8  410

b. výkonová spotřeba 1  101  547 1  001  328

b.1. spotřeba materiálu a energie 617  253 557  729

b.2. služby 484  294 443  599

 + Přidaná hodnota 689  497 635  961

C. Osobní náklady 582  012 565  696

c.1. Mzdové náklady 390  698 388  287

c.2. odměny členům orgánů obchodní korporace 10  038 930

c.3. náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 147  717 145  534

c.4. sociální náklady 33  559 30  945

D. Daně a poplatky 1  233 1  257

e. odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 38  908 39  841

iii. tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 32  744 30  977

iii.1. tržby z prodeje dlouhodobého majetku 416 208

iii.2. tržby z prodeje materiálu 32  328 30  769

f. zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 31  904 30  184

f.1. zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 

f.2. prodaný materiál 31  904 30  184

g. změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 9  230 -16  100

iv. ostatní provozní výnosy 2  282 2  247

h. ostatní provozní náklady 9  488 8  210

v. převod provozních výnosů

i. převod provozních nákladů

* Provozní výsledek hospodaření 51  748 40  097

vi. tržby z prodeje cenných papírů a podílů

j. prodané cenné papíry a podíly

vii. výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0

vii.1. výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

vii.2. výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

vii.3. výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

viii. výnosy z krátkodobého finančního majetku

k. náklady z finančního majetku

iX. výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

l. náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

M. změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

X. výnosové úroky 21 76

n. nákladové úroky 0 186

Xi. ostatní finanční výnosy 2  411 20  099

o. ostatní finanční náklady 2  863 10  413

Xii. převod finančních výnosů

p. převod finančních nákladů

* Finanční výsledek hospodaření -431 9  576

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 10  204 9  216

Q 1.  - splatná 10  853 8  146

Q 2.  - odložená -649 1  070

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 41  113 40  457

Xiii. Mimořádné výnosy

r. Mimořádné náklady

s. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0

s.1.  - splatná

s.2.  - odložená

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0

t. převod podílu na  výsledku hospodaření společníkům (+/-)

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 41  113 40  457

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 51  317 49  673

(údaje v tisících Kč)
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přehleD o zMěnách  vlastního kapitálu

základní 
kapitál

kapitálové 
fondy

fondy ze 
zisku, rezervní 

fond

statutární a 
ostatní fondy

jiný 
hospodářský 

výsledek 
minulých let

nerozdělený 
zisk minulých 

let

neuhrazená 
ztráta 

minulých let

výsledek 
hospodaření 

běžného 
účetního 
období 

vlastní  
kapitál 
celkeM

Stav k 31.12.2012 60 000 0 5 647 0 -1 097 66 585 0 19 973 151 108

vliv přeměny 522 372 522 372

Stav k 1.1.2013 - zahajovací 
rozvaha

60 000 0 5 647 0 -1 097 588 957 0 19 973 673 480

rozdělení výsledku hospodaření 999 1 097 -1 097 -999 0

změna základního kapitálu 0

vyplacené podíly na zisku -61 026 -18 974 -80 000

přecenění cenných papírů 0

rozhodnuto o zálohách na výplatu 
podílu na zisku

0

výdaje z kapitálových fondů 0

výsledek hospodaření za běžné 
období

40 457 40 457

Stav k 31.12.2013 60 000 0 6 646 0 0 526 834 0 40 457 633 937

rozdělení výsledku hospodaření 40 457 -40 457 0

změna základního kapitálu 0

vyplacené podíly na zisku 0

přecenění cenných papírů 0

rozhodnuto o zálohách na výplatu 
podílu na zisku

0

výdaje z kapitálových fondů 0

výsledek hospodaření za běžné 
období

41 113 41 113

Stav k 31.12.2014 60 000 0 6 646 0 0 567 291 0 41 113 675 050

(údaje v tisících Kč)
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přehleD o peněžních tocích (cash floW)

období do 31.12.2014 období do 31.12.2013

P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 98 427 97 900

peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

z. výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním 51 317 49 673

a.1. úpravy o nepeněžní operace 47 603 23 178

a.1.1. odpisy stálých aktiv 38 908 39 841

a.1.2. změna stavu opravných položek a rezerv 9 230 4 502

a.1.3. zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -416 -208

a.1.4. výnosy z podílů na zisku

a.1.5. nákladové a výnosové úroky -21 110

a.1.6. opravy o ostatní nepeněžní operace -98 -465

a.1.7. Úpravy o nepeněžní operace- Fúze -20 602

a.* čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu 98 920 72 851

a.2. změna stavu pracovního kapitálu -40 777 -105 502

a.2.1. změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv 96 769 -147 452

a.2.2. změna stavu závazků a časového rozlišení pasív -105 851 23 678

a.2.3. změna stavu zásob -31 695 18 272

a.2.4. změna stavu krátkodobého finančního majetku

a.** čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami 58 143 -32 651

a.3. vyplacené úroky -186

a.4. přijaté úroky 21 76

a.5. zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost -10 721 -15 698

a.6. příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy

a.7. Přijaté podíly na zisku

a.*** čistý peněžní tok z provozní činnosti 47 443 -48 459

peněžní toky z investiční činnosti

b.1. výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -42 298 -36 711

b.2. příjmy z prodeje stálých aktiv 416 208

B.3. zápůjčky a úvěry spřízněným osobám

b.5. zvýšení peněžních prostředků - fúze 164 217

b.*** čistý peněžní tok z investiční činnosti -41 882 127 714

peněžní toky z finančních činností

c.1. změna stavu závazků z financování -1 202 1 272

c.2. Dopady změn vlastního kapitálu -80 000

c.2.1. peněžní zvýšení základního kapitálu

c.2.2. vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům

c.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků

C.2.4. Úhrada ztráty společníky

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů

C.2.6. Vyplacené podíly na zisku -80 000

C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti -1 202 -78 728

F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 4 359 527

R. konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 102 786 98 427

(údaje v tisících Kč)
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příloha účetní závěrky
za rok 2014

1. obecnÉ úDaje 

1.1. zalOžení a ChaRakteRIStIka SPOleČnOStI
 Společnost Strojírny a stavby Třinec, a.s. (dále jen společnost) vznikla zapsáním do obchodního rejstříku soudu v Ostravě dne  

2. 11. 1993. Hlavním předmětem podnikání společnosti  je výroba strojně-technologických celků, jednoúčelových strojních zařízení,

technologických svářenců, strojních součástí i náhradních dílů, ocelových svařovaných konstrukcí včetně mostů, výroba a renovace

hutních válců a opravy hlavních hutních agregátů v rámci strojních, elektro a stavebních prací. 

Sídlo společnosti je na adrese Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec. Společnost má základní kapitál ve výši 60 000 tis. Kč.

Jediným akcionářem společnosti je společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.  se sídlem Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec.

 S účinností k 31.8.2013 došlo k rozdělení zanikající společnosti Strojírny Třinec, a.s. ve formě rozštěpením sloučením s rozhodným 

dnem 1.1.2013 na dvě nástupnické společnosti. Část jmění zanikající společnosti s označením „Drobné kolejivo“ přešlo včetně práv  

a povinností z pracovněprávních vztahů na nástupnickou společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. a druhá část jmění s označením 

„Strojírny bez DK“ přešlo na nástupnickou společnost D5, akciová společnost, Třinec -  nyní Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Orgány společnosti jsou:

· valná hromada

· dozorčí rada

· představenstvo

· ředitel a management

Společnost je složena ze šesti základních provozů, čtyř úseků, organizační složky v Košicích a rekreačního střediska:

· Finanční úsek

· Obchodní úsek

· Výrobní úsek

· Technický úsek

· Mechanické dílny

· Soustružna válců

· Zámečnické dílny

· Elektrotechnické dílny

· Stavební dílny

· Žárotechnické dílny

· Organizační složka v Košicích

· Rekreační středisko Lačnov

Organizační schéma je uvedeno v příloze č.1
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1.2. IDentIFIkaCe SkUPIny 
Skupinou jsou pro účely této přílohy k účetní závěrce společnosti, které společnost ovládají ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012 Sb.,  

o obchodních společnostech a družstvech, v nichž má společnost podíl, který je klasifikován jako Podíl v účetní jednotce pod podstat-

ným vlivem. Účetní jednotka je 100% dceřinou společností obchodní společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. ve skupině podniků  

MORAVIA STEEL, a.s. (dále jen skupina TŽ-MS). Obchodní společnost MORAVIA STEEL a.s. byla do dne 27. 8. 2014 ovládána  

obchodními společnostmi FINITRADING a.s. a R. F. G., a.s., které jednaly ve shodě.Od 27. 8. 2014 je obchodní společnost MORAVIA 

STEEL a.s. ovládána obchodní společností FINITRADING, a.s. jako jediným akcionářem.

1.3. PŘeDStaVenStVO a DOzORČí RaDa k 31.12.2014 
 

funkce jméno
představenstvo předseda ing.Miroslav kovářík

Místopředseda ing.roman pustówka
člen ing.Michal rusz

Dozorčí rada předseda ing.česlav Marek
Místopředseda ing.bohdan kožusznik

člen vladislav heczko

V průběhu roku 2014 došlo k následujícím změnám ve složení dozorčí rady společnosti:

funkce původní stav nově Datum změny
člen bronislav kubiczek vladislav heczko 17.3.2014

2. účetní MetoDy

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění,  

vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou  

podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném  

znění.Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věc-

né a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.  

Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč).

3. přehleD význaMných účetních praviDel a postupů

3.1. DlOUhODOBý hMOtný a nehMOtný Majetek

Ocenění

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyší než 40 000 Kč v jednotlivých případech a doba použitel-

nosti je delší než jeden rok. 

Dlouhodobým nehmotným majetkem je majetek (jako software, ocenitelná práva, nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti), 

jehož ocenění je vyšší než 60 000 Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. 

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. 

Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bez-

prostředně související s vytvořením majetku vlastní činností, popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření  

majetku přesahuje období jednoho roku. 

Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nabytý darováním, dlouhodobý nehmotný  

majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady, majetek nově zjištěný  



27

v účetnictví a vklad dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku s výjimkou případů, kdy je vklad oceněn podle společenské 

smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak.

Reprodukční cenou se oceňuje rovněž dlouhodobý hmotný majetek, jehož původní pořizovací cena byla vyšší než 1mil. Kč, a byl  

pořízen formou finančního pronájmu. Tento majetek je oceněn reprodukční pořizovací cenou a je zaveden do evidence jako plně  

odepsaný. Reprodukční pořizovací cena je stanovena znalcem nebo odhadem dle interních předpisů společnosti.

Hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok oceněný při pořízení cenou 40 000 Kč a nižší a nehmotný majetek s dobou  

použitelnosti delší než jeden rok oceněný při pořízení cenou 60 000 Kč a nižší, není považován za dlouhodobý majetek. O takovém  

majetku se účtuje jako o zásobách a jeho vydání do používání je vykazováno ve výkazu zisku a ztráty jako Spotřeba materiálu a energie. 

Nehmotný majetek s cenou pořízení 60 000 Kč a nižší je při pořízení vykazován v nákladech jako Služby. 

Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období částku 40 000 Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého  

majetku.

Účetní odpisy

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou pozemků a nedokončených investic je odpisována lineárně po dobu  

odpisování uvedenou níže:

kategorie majetku Doba odpisování v letech
stavby 30 - 50
stroje a zařízení 5 - 15
Dopravní prostředky 5 - 15
inventář 5 - 10
software 3 - 6

Doba odpisování dlouhodobého majetku je stanovena podle doby upotřebitelnosti majetku s přihlédnutím k provozním podmínkám. 

Pokud společnost na základě inventury zjistí, že se předpokládaná doba životnosti majetku změnila, upraví dobu jeho odepisování.  

Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní zůstatkovou hodnotou majetku 

k datu prodeje a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. 

Způsob tvorby opravných položek 

Opravná položka k dlouhodobému majetku je tvořena v případě, že jeho účetní hodnota je vyšší než hodnota z užívání, která je stano-

vena jako současná hodnota odhadovaných budoucích peněžních toků, u nichž se očekává, že vzniknou z užívání dlouhodobého  

majetku, popř. z očekávaných výnosů ze zamýšleného prodeje. Společnost v roce 2014 nevytvářela opravnou položku k dlouhodobému  

hmotnému majetku ani k dlouhodobému nehmotnému majetku. Společnost neeviduje žádný dlouhodobý majetek, jehož ocenění by  

přechodně neodpovídalo reálnému stavu.

Snížení hodnoty

Ke každému rozvahovému dni společnost prověřuje účetní hodnotu svého hmotného a nehmotného majetku, aby objevila náznaky 

toho, zda nedošlo ke ztrátě ze snížení hodnoty majetku. Existují-li takové signály, je odhadnuta realizovatelná hodnota majetku a určen  

případný rozsah ztráty ze snížení této hodnoty.

3.2. FInanČní Majtek 
Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech, krátkodobé dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku 

a ostatní realizovatelné cenné papíry.
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3.3. zÁSOBy
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady zejmé-

na celní poplatky, dopravné a skladovací poplatky, provize a pojistné. 

Výdeje zásob ze skladu jsou účtovány cenami zjištěnými váženým aritmetickým průměrem. 

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady a výrobní režii. Nedokončená výroba je 

oceňována úplnými vlastními náklady bez správní režie. 

O zboží, které je dodáváno subdodavatelem společnosti přímo konečnému odběrateli, je účtováno mimo skladovou evidenci (přímo na 

zakázky). Skladová zásoba takového zboží je ve společnosti vždy nulová. 

Zásoby hotových výrobků jsou oceňovány vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady na výrobu a část nepřímých nákladů,  

které se vztahují k výrobě. Vstupní materiál se oceňuje náklady dle ocenění v skladové evidenci materiálu (metoda váženého aritmetic-

kého průměru) a zpracovací náklady jsou oceněny plánovanými sazbami daného roku.

Způsob tvorby opravných položek

Opravné položky k materiálovým zásobám jsou tvořeny v případech, kdy snížení ocenění zásob v účetnictví není trvalého charakteru, 

např. na základě věkové analýzy zásob, na základě analýzy prodejních cen, po jejich individuálním posouzení.  

V roce 2014 byly vytvořeny opravné položky k nízkoobrátkovým zásobám materiálu, které byly bez pohybu více než jeden rok, ve výši 

100 % jejich skladové ceny, u válcovaného materiálu jako rozdíl mezi skladovou cenou zásob a cenou šrotu. 

U zásob nedokončené výroby byly k 31. 12. 2014 tvořeny opravné položky na základě posouzení jejich prodejnosti.

3.4. POhleDÁVky
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným a nedobyt-

ným částkám.

Způsob tvorby opravných položek 

Společnost vytváří opravné položky k pohledávkám, o jejichž dobytnosti existují pochyby.  

Zákonné opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny v souladu s ustanovením zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách pro 

zjištění základu daně z příjmů. 

Účetní opravné položky k pohledávkám (mimo osoby ve skupině) jsou vytvářeny ve výši: 

a) 100% účetní hodnoty u pohledávek po splatnosti 1 rok a více 

b) 50% účetní hodnoty u pohledávek po splatnosti půl roku až 1 rok

Dále je vytvářena opravná položka k pohledávkám po individuálním posouzení realizovatelnosti.

3.5. zÁVazky
Závazky z obchodních či jiných vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

3.6. ÚVĚRy
Ocenění

Úvěry jsou sledovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho 

roku od data účetní závěrky, tak revolvingové úvěry, které jsou pravidelně obnovovány po následující období.

3.7. RezeRVy
Společnost vytváří ostatní rezervy na rizika známá k datu účetní závěrky. Ostatní rezervy představují rezervu na záruční opravy, na 

ztráty z reklamací a rezervu na životní jubilea a odchody do důchodu.

3.8. PŘePOČty ÚDajů V CIzíCh MĚnÁCh na ČeSkOU MĚnU
Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky stanoveným ke dni předcházející-

mu dni uskutečnění účetního případu.
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Finanční majetek v cizí měně (valutová pokladna) se během roku přepočítává na české koruny v pevném měsíčním kurzu České národ-

ní banky platném k prvnímu dni měsíce, ve kterém byl zaúčtován. 

K datu účetní závěrky jsou relevantní aktiva a pasiva přepočtena kurzem České národní banky platným k datu, ke kterému je účetní  

závěrka sestavena. 

Účetnictví za slovenskou provozovnu v Košicích je vedeno odděleně v eurech. Počáteční zůstatky a roční obraty jsou zahrnuty do účet-

nictví společnosti vždy k 31.12. běžného účetního období přepočtené kurzem  České národní banky k tomuto datu.

3.9. FInanČní leaSIng
Splátky finančního leasingu jsou účtovány do nákladů. Navýšená první splátka finančního leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po 

dobu pronájmu do nákladů.

3.10. DanĚ

3.10.1.  Daňové odpisy dlouhodobého majetku
Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita zrychlená metoda odepisování dle § 32 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

3.10.2.  Splatná daň 
Splatná daň za účetní období vychází ze zdanitelného zisku. Zdanitelný zisk se odlišuje od čistého zisku vykázaného ve výkazu zisku 

a ztráty, neboť nezahrnuje položky výnosů nebo nákladů, které jsou zdanitelné nebo uznatelné v jiných obdobích, a dále nezahrnuje  

položky, které nepodléhají dani ani nejsou daňové odpočitatelné. Závazek společnosti z titulu splatné daně je vypočítán pomocí daňové 

sazby platné k datu účetní závěrky.

3.10.3.  Odložená daň 
Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. Závazkovou metodou se rozumí postup, 

kdy při výpočtu bude použita sazba daně z příjmů platná v období, ve kterém bude daňový závazek uplatněn.  

Rozvahový přístup znamená, že závazková metoda vychází z přechodných rozdílů, jimiž jsou rozdíly mezi daňovou základnou  

aktiv, popř. pasiv a výši aktiv, popř. pasiv uvedených v rozvaze. Daňovou základnou aktiv, popř. pasiv je hodnota těchto aktiv,  

popř. pasiv uplatnitelná v budoucnosti pro daňové účely. 

Odložená daň je zaúčtována do výkazu zisku a ztráty s výjimkou případů, kdy se vztahuje k položkám účtovaným přímo do vlastního 

kapitálu a je také zahrnuta do vlastního kapitálu. 

3.11. nÁklaDy SPOjené S agentURníMI zaMĚStnanCI 
Náklady na zaměstnance agentury práce, dočasně přidělené k výkonu práce na základě dohody s agenturou práce (agenturní  

zaměstnanci), jsou vykazovány v rámci sociálních nákladů, kde jsou účtovány skutečně vyplácené mzdy, včetně nákladů na sociální  

zabezpečení a zdravotní pojištění. Náklady na ostatní pomůcky a ochranné nápoje pro agenturní zaměstnance jsou vykazovány  

v rámci Spotřeby materiálu a energie. Ostatní plnění za služby agentury práce, jako např. odměna za zprostředkování nebo režie  

agentury práce, jsou vykazovány jako Služby.

3.12. VýnOSy
Výnosy jsou zaúčtovány k datu uskutečnění služeb nebo k datu doručení zboží a jeho akceptace zákazníkem a jsou vykázány  

po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.  

Úrokový výnos je časově rozlišován na základě časové souvislosti dle nezaplacené části jistiny a platné úrokové sazby. 

3.13. zMĚny POStUPů ÚČtOVÁní
Počínaje rokem 2014 společnost vykazuje na řádku Odměny členům orgánů obchodní korporace odměny členům statutárního orgánu, 

včetně odměny za výkon působnosti funkce ředitele, která byla v roce 2013 vykazována na řádku Mzdové náklady.
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3.14. POUžItí ODhaDů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, používání odhadů a předpokladů, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu  

účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Tyto odhady a předpoklady společnost stanovila na  

základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty se v budoucnu  

mohou od těchto odhadů odlišovat.

3.15. PŘehleD O PenĚžníCh tOCíCh
Přehled o peněžních tocích byl vytvořen nepřímou metodou. 

Pro účely cash flow jsou za peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty považovány peníze v hotovosti včetně cenin, peněžní prostředky 

na účtu, kromě depozit s dobou splatnosti delší než tři měsíce, a krátkodobý likvidní majetek, který je snadno, pohotově směnitelný za 

předem známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. 

 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto:                                                                                                                                           (údaje v tisících Kč)

31.12.2014 31.12.2013
pokladna 135 195
bankovní účty 102 651 98 232
krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0
krátkodobý finanční majetek celkem 102 786 98 427

4. Doplňující úDaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

4.1. DlOUhODOBý Majetek

4.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 
 
Pořizovací cena

položka/Druh majetku stav k 1.1.2013 přírůstky úbytky stav k 31.12.2014
software 20 091 0 0 20 091
ocenitelná práva 2 954 1 0 2 955
nedokončený DnM 0 1 157 0 1 157
Celkem 23 045 1 158 0 24 203

Oprávky a opravné položky
položka/Druh majetku stav k 31.12.2013 přírůstky úbytky stav k 31.12.2014
software 16 550 1 067 0 17 617
ocenitelná práva 2 796 32 0 2 828
nedokončený DnM 0 0 0 0
Celkem 19 346 1 099 0 20 445

Zůstatková hodnota
položka/Druh majetku stav k 31.12.2013 stav k 31.12.2014
software 3 541 2 474
ocenitelná práva 158 127
nedokončený DnM 0 1 157
Celkem 3 699 3 758

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku zaúčtované do nákladů 

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku za rok končící k 31. 12. 2014 činily 1 099 tis.  Kč, k 31. 12. 2013 činily 1 373 tis. Kč. 

(údaje v tisících Kč)

(údaje v tisících Kč)

(údaje v tisících Kč)
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4.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 
Pořizovací cena

položka/Druh majetku stav k 31.12.2013 přírůstky úbytky stav k 31.12.2014
pozemky 3 877 0 0 3 877
budovy, haly a stavby 142 433 108 0 142 541
samostatné  hmotné  movité věci 893 571 51 102 2 824 941 849
jiný DhM 122 0 2 120
nedokončený DhM 799 47 584 47 260 1 123
zálohy na DhM 7 123 23 875 30 208 790
Celkem 1 047 925 122 669 80 294 1 090 300

  
Oprávky a opravné položky

položka/Druh majetku stav k 31.12.2013 přírůstky úbytky stav k 31.12.2014
budovy, haly a stavby 34 032 3 928 0 37 960
samostatné  hmotné  movité věci 669 801 37 941 2 824 704 918
nedokončený DhM 0 0 0 0
zálohy na DhM 0 0 0 0
Celkem 703 833 41 869 2 824 742 878

Zůstatková hodnota
položka/Druh majetku stav k 31.12.2013 stav k 31.12.2014
pozemky 3 877 3 877
budovy, haly a stavby 108 401 104 581
samostatné  hmotné  movité věci 223 770 236 931
jiný DhM 122 120
nedokončený DhM 799 1 123
zálohy na DhM 7 123 790
Celkem 344 092 347 422

Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého hmotného majetku zařazené do užívání v roce 2014 patří:

Hydraulická čtyřválc. zakružovačka plechu DAVI MCB  7 303 tis. Kč 

Bruska CNC ATOMAT AT710E    6 858 tis. Kč 

CNC orovnávací a profilovací stroj WDM 42 VISIO   5 689 tis. Kč

V roce 2014 byly z dlouhodobého hmotného majetku vyřazeny položky v pořizovací hodnotě 2 826 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější patří  

zejména osobní automobil Škoda SUPERB ve výši 900 tis. Kč.

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku zaúčtované do nákladů

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku za období končící k 31. 12. 2014 činily 37 809 tis. Kč, k 31. 12. 2013 činily 38 468 tis. Kč.

Společnost dlouhodobě pronajímá následující majetek: 
předmět nájmu nájemce
rekreační středisko lačnov odborový svaz kovo, základní organizace při sas, a.s., třinec, ič 60340941, 739 70 třinec
zařízení k odsávání zplodin trialfa, s.r.o., třinec - kanada, ul. Míru 272
betonárna skanska transbeton, s.r.o., praha 9 - letňany, toužimská ul. 664
traktorová vlečka Mostostal zabre realizacje premys spólka akcyjna – organizační složka, havlíčkova 190/12, 737 01 český těšín

(údaje v tisících Kč)

(údaje v tisících Kč)

(údaje v tisících Kč)



s t r o j í r n y  a  s t a v b y  t ř i n e c ,  a . s  ⁄  v ý r o č n í  z p r á v a  2 0 1 4  /  f i n a n č n í  č á s t

32

Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci   

31.12.2014 
předmět nájmu osobní auta stroje a přístroje celkem k 31.12.2014
závazek celkem 0 108 108
skutečně uhrazené splátky do 31.12.2014 0 108 108
budoucí platby splatné do 31.12.2014 0 0 0
budoucí platby splatné v následujících obdobích 0 0 0

31.12.2013 
předmět nájmu osobní auta stroje a přístroje celkem k 31.12.2013
celkový předpokládaný součet splátek nájemného 180 4 744 4 924
skutečně uhrazené splátky do 31.12.2013 180 4 615 4 795
budoucí platby splatné do 31.12.2014 0 129 129
budoucí platby splatné v následujících obdobích 0 0 0

Uvedené údaje jsou bez daně z přidané hodnoty, pokud je možno tuto daň uplatnit jako odpočet na vstupu.

Operativní pronájem

Společnost užívá od pronajímatele TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. budovy, pozemky, nebytové prostory a parkovací místa. Výše  

nájemného v roce 2014 byla 12 562 tis. Kč, v roce 2013 byla 12 593 tis. Kč.

4.1.3. Dlouhodobý majetek neuvedený v rozvaze
Společnost eviduje v podrozvahové evidenci drobný hmotný a nehmotný majetek oceněný pořizovacími cenami.

Hodnotová hranice pro zařazení do operativní evidence je tato:

nářadí a nástroje           3 000,- Kč

inventář                           500,- Kč

DrNHM                           5 000,- Kč

U kancelářských strojů, výpočetní techniky a ostatního majetku není spodní hranice stanovena.

Složení drobného majetku 
předmět nájmu stav k 31.12.2014 celkem k 31.12.2013
nářadí a nástroje 40 150 39 234
ochranné pomůcky 92 92
inventář 22 819 22 079
kancelářské stroje 754 811
palety a kontejnery 145 145
výpočetní technika 18 278 18 162
DrhM po leasingu 42 42
ostatní 2 502 2 400
DrnhM nad 5 000 kč 5 723 5 677
CelkeM 90 505 88 642

4. 2. zÁSOBy
Společnost vytvořila ve sledovaném účetním období opravné položky k materiálu ve výši 3 342 tis. Kč a k nedokončené výrobě ve výši  

591 tis. Kč. K 31. 12. 2013 2 052 tis. Kč a 131 tis. Kč.

(údaje v tisících Kč)

(údaje v tisících Kč)

(údaje v tisících Kč)
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4. 3. POhleDÁVky

4.3.1. Dlouhodobé pohledávky
V položce pohledávky z obchodních vztahů společnost vykazuje pozastávky pohledávek za odběrateli během záručních lhůt  

na provedená díla dle uzavřených smluv. 

V položce dlouhodobé poskytnuté zálohy jsou evidovány především jistiny na CCS karty. 

V položce jiné pohledávky společnost vykazuje poskytnuté půjčky zaměstnancům.

Dlouhodobé pohledávky, jež mají k 31. 12. 2014 dobu splatnosti delší než pět let činí 282 tis. Kč, k 31. 12. 2013 činily 201 tis. Kč.

4.3.2. Krátkodobé pohledávky
Společnost eviduje k 31. 12. 2014 krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti ve výši 40 056 tis. Kč  

(netto 24 951 tis. Kč), k 31. 12. 2013 ve výši brutto 141 368 Kč. 

Opravné položky k 31. 12. 2014 tvoří především opravná položka k pohledávkám za firmou MAGUS - ENERGO spol. s r. o. za práce  

provedené na akci „Nové byty Bystřice na Pasekách“a firma MONOS Ostrava, s.r.o. za odstranění vad a nedodělků stavby  

„WERK Aréna“.

Smluvní lhůta splatnosti pohledávek činí 15 – 90 dnů.

Ostatní krátkodobé pohledávky

Stát – daňové pohledávky představují pohledávku z titulu daně z přidané hodnoty a daně silniční.

Krátkodobé poskytnuté zálohy představují zálohy na dodávky materiálu a služeb. 

Dohadné účty aktivní představují položky z titulu očekávaných pojistných plnění a provizi ze ŽP.

Jiné pohledávky představují především zůstatky půjček poskytnutých bývalým zaměstnancům společnosti a úhrada jistiny na výběro-

vé řízení. Všechny jsou do lhůty splatnosti.

4.3.3. Krátkodobé pohledávky

Krátkodobé pohledávky 
název osoby stav k 31.12.2014 celkem k 31.12.2013
• Z obchodních vztahů
třineckÉ železárny, a. s. 191 190 227 790
slévárny třinec, a.s. 13 880 2 837
refrasil , s.r.o. 5 033 4 090
třinecké gastroslužby, s.r.o. 2 172 554
žDb, a.s. 1 937 4 760
energetika třinec, a.s. 1 483 6 901
vúhž, a.s. 467 783
vesuvius česká republika, .a.s 445 75
hanácké železárny a pérovny, a.s. 289 275
střední odborná škola třineckých železáren 84 0
Moravskoslezský kovošrot, a.s. 32 62
Šroubárna kyjov, spol. s r.o. 22 7 082
trialfa, s.r.o. 19 6
třinecká projekce, a.s. 18 7
Moravia steel, a.s. 12 0
Doprava tž, a.s. 6 18
sochorová válcovna tž, a.s. po akvizici 0 1532
Materiálový a Metalurgický výzkuM s.r.o. 0 63
Celkem krátkodobé pohledávky ve skupině 217 089 256 835
pohledávky mimo skupinu 151 504 208 736
krátkodobé pohledávky celkem 368 593 465 571

(údaje v tisících Kč)
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Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů 
název osoby stav k 31.12.2014 celkem k 31.12.2013
třineckÉ železárny, a. s. 2 304 1 523
Celkem 2304 1 523
Celkem dlouhodobé pohledávky ve skupině 2 304 1 523
pohledávky mimo skupinu 5 977 6 228
Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů celkem 8 281 7 751

 

4. 4. VlaStní kaPItÁl
Rezervní fond zůstává beze změny.

Zisk vytvořený v roce 2013 ve výši 40 457 tis. Kč byl ponechán v nerozděleném zisku minulých let.

 

4. 5. RezeRVy
 

ostatní rezervy rezervy na opravy DhM rezervy celkem
zůstatek k 1.1.2013 7 624 15 000 22 847
tvorba 2 057 0   2 057
čerpání 2 368 15 000 17 368
zůstatek k 31.12.2013 7 313 0 7 313
tvorba 15 453 0 15 453
čerpání 9 467 0 9 467
zůstatek k 31.12.2014 13 299 0 13 299

 

Ostatní rezervy představují rezervy na záruční opravy, ztrátové zakázky a ztráty z  reklamací. Její výše k 31.12.2014 je 2 054 tis. Kč, 

k 31.12.2013 ve výši 1 962 tis. Kč.

Dále pak rezerva na budoucí výplatu zaměstnaneckých požitků garantovaných uzavřenou kolektivní smlouvou k 31. 12. 2014 činí 11 245 

tis. Kč, k 31. 12. 2013 činila 5 351 tis. Kč.

4. 6. zÁVazky

4.6.1. Dlouhodobé závazky
V položce závazky z obchodních vztahů společnost vykazuje pozastávky závazků vůči dodavatelům během záručních lhůt na provede-

ná díla dle uzavřených smluv.

Dlouhodobé závazky, jež mají k 31. 12. 2014 dobu splatnosti delší než pět let činily 0 tis. Kč, k 31. 12. 2013 činily 148 tis. Kč.

4.6.2. Krátkodobé závazky
Společnost eviduje k 31. 12. 2014 krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti ve výši 4 965tis. Kč, k 31. 12. 2013 ve výši 2 734 tis. Kč.

Běžná lhůta splatnosti závazků činí 15 – 60 dní.

(údaje v tisících Kč)

(údaje v tisících Kč)
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4.6.3. Odložený daňový závazek

Odložený daňový závazek lze analyzovat následovně:
titul stav k 31.12.2014 stav k 31.12.2013
rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku -239 318 -231 881
účetní rezervy 13 298 7 313
opravné položky 6 907 3 692
náklady daňově uplatnitelné v příštích obdobích 10 373 9 113
nevyplácené úroky z depozita zaměstnanců 0 0
závazky a pohledávky z titulů neuhrazených sml. sankcí 389 0
Celkem přechodné rozdíly -208 351 -211 763
sazba daně (v %) 19 19
Odložený daňový závazek -39 587 -40 235

 

Změna stavu – snížení odloženého daňového závazku společnosti mezi účetním obdobím 2013 a 2014 byla v celkové výši 648 tis. Kč  

zaúčtována do výkazu zisku a ztrát.

4.6.4.  Závazky k osobám ve skupině

Krátkodobé závazky
název osoby stav k 31.12.2014 stav k 31.12.2013
• Z obchodních vztahů
třineckÉ železárny, a.s. 18 819 3 236
energetika třinec, a.s. 13 217 11 683
slévárny třinec, a.s. 7 230 1 870
třinecké gastroslužby, s.r.o. 1 499 1 225
trialfa, s.r.o. 449 314
Doprava třinec, a.s. 366 412
trisia, a.s. 274 65
Moravia steel, a.s. 177 0
střední odborná škola třineckých železáren 153 183
Materiálový a Metalurgický výzkuM s.r.o. 153 44
třinecká projekce, a.s. 147 27
Moravia security, a.s. 8 17
M steel projects a.s. 0 40 434
refrasil, s.r.o. 0 38
Celkem 42 492 59 548
• Krátkodobé přijaté zálohy
vúhž a.s. 468 0
M steel projects a.s. 0 398
Celkem 468  398
Celkem krátkodobé závazky ve skupině 42 960 59 946
závazky mimo skupinu 200 935 290 239
krátkodobé závazky celkem 243 895 350 185

Ostatní krátkodobé závazky

Výše dluhů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti k 31. 12. 2014 činí 10 575   tis. Kč,  

k 31. 12. 2013 11 135 tis. Kč.

Výše dluhů z veřejného zdravotního pojištění k 31. 12. 2014 činí 4 930 tis. Kč, k 31. 12. 2013 ve výši 5 152 tis. Kč. Výše dluhů z penzijního při-

pojištění k 31. 12. 2014 činí 925 tis. Kč, k 31. 12. 2013 ve výši 899 tis. Kč. 

Stát – daňové závazky a dotace znázorňují zejména závazek z titulu daně z příjmu právnických osob a daně z příjmu fyzických osob.

Dohadné položky pasivní představují zejména dohadnou položku na nevyčerpanou dovolenou a odměny členům orgánů. 

Jiné závazky společnosti zastupují zejména srážky zaměstnancům.

(údaje v tisících Kč)

(údaje v tisících Kč)
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4. 7. BankOVní ÚVĚRy
Společnost má k dispozici kontokorentní úvěr u ČSOB, a.s. a ING Bank NV:

31.12.2014 
Druh limit čerpání splatnost
 rámcová úvěrová smlouva čsob (úroková sazba 1D pribor + 0.80 p.a.) 100 000 tis. kč 0 tis. kč neurčito
 rámcová úvěrová smlouva ing bank n.v. (úroková sazba 1M pribor upra-
vovaný na denní bázi + 1 % p.a.)

50 000 tis. kč 0 tis. kč neurčito

31.12.2013 
Druh limit čerpání splatnost
revolvingový kontokorentní čsob (úroková sazba o/n pribor +1,25 p.a.) 30 000 tis. kč 0 tis. kč neurčito
rámcová smlouva na kr. zápůjčky, kontokorentní úvěr, akreditivy a záruk 
ing bank nv (úroková sazba 1M pribor upravený na denní bázi +1p.a.)

50 000 tis. kč 0 tis. kč neurčito

4. 8. VýnOSy z BĚžné ČInnOStI

31.12.2014 31.12.2013
tuzemsko zahraničí celkem tuzemsko zahraničí celkem

tržby za prodej zboží 3 942 0 3 942 395 793 0 395 793
tržby za prodej vlast. výrobků a služeb 1 548 456 210 073 1758 529 1 479 296 160 418 1 639 714
  - tržby za vlastní výrobky 441 249 203 808 645 057 420 059 151 984 572 043
  - tržby za prodej služeb 1 105 156 6 265 1 111 421 1 056 885 8 434 1 065 319
  - nájemné 2 051 0 2 051  2 352 0 2 352
změna stavu zásob vlastní činnosti -23 588 0 -23 588 -7 178 0 -7 178
aktivace 8 605 0 8 605 8 410 0 8 410
tržby za prodej zboží a výkony celkem 1 537 415 210 073 1 747 488 1 876 321 160 418 2 036 739

 

4. 9. Daň z PŘíjMů za BĚžnOU ČInnOSt a MIMOŘÁDnOU ČInnOSt

stav k 31.12.2014 stav k 31.12.2013
zisk před zdaněním 51 317 49 673
Daň při lokální sazbě daně z příjmů ve výši 19% 9 750 9 438
Daňový dopad nákladů a výnosů, které nejsou daňově uznatelné 1 071 1 390
celkem splatná daň z příjmů daného období 10 821 8 048
Doměrky, přeplatky daně minulých let 32 98
Celkem splatná daň z příjmů 10 853 8 146
odložená daň z příjmů -649 1 070
Celkem daň z příjmů za běžnou činnost a z mimoř. činnosti 10 204 9 216

 

4. 10. OStatní nÁklaDy a VýnOSy
Náklady na poradenskou, konzultační a auditní činnost jsou součástí konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti.

V ostatních provozních výnosech společnost vykazuje k zejména přijaté dotace a přijaté náhrady za škody.

Ostatní finanční výnosy k 31. 12. 2014 tvoří především kurzové zisky ve výši 2 411 tis. Kč, k 31. 12. 2013 činily 20 091 tis. Kč. 

V ostatních provozních nákladech k 31. 12. 2014 společnost vykazuje především pojištění ve výši 4  450 tis. Kč, a dary 3  865 tis. Kč.  

K 31. 12. 2013 činilo pojištění 3 615tis. Kč a odpis pohledávek ve výši 1 044 tis. Kč a dary 2 577 tis. Kč.

Ostatní finanční náklady k 31. 12. 2014 tvoří zejména kurzové ztráty ve výši 2  268 tis. Kč a  bankovní služby ve výši 595 tis. Kč.  

K 31. 12. 2013 činily kurzové ztráty 9 899 tis. Kč a bankovní služby 514 tis. Kč.

(údaje v tisících Kč)

(údaje v tisících Kč)
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4. 11. CelkOVé VýDaje VynalOžené na VýzkUM a VýVOj
V roce 2014 bylo na vývoj vynaloženo 0 tis. Kč na vývojové úkoly.

V roce 2013 bylo na vývoj vynaloženo celkem 452 tis. Kč na vývojové úkoly:

• Rozvoj mechanizace a robotizace výroby

• Komplexní dodávky jeřábů

• Rozvoj a vývoj hydraulických systémů

• Vývoj konstr. induktorů pro ind. kalení

4. 12. tRanSakCe S OSOBaMI Ve SkUPInĚ

 4.12.1. Výnosy realizované s osobami ve skupině

2014
osoba zboží výrobky služby ostatní výnosy celkem
třineckÉ železárny, a. s. 369 318 155 719 439 26 128 1 064 091
 sochorová válcovna tž, a.s. po akvizici 426 32 132 5 909 0 38 467
slévárny třinec, a.s. 14 976 28 450 2 309 31 749
refrasil, s.r.o. 0 1 047 27 844 0 28 891
 energetika třinec, a.s. 0 1 292 26 536 0 27 828
Šroubárna kyjov, spol. s r.o. 0 2 479 6 028 0 8 507
 hanácké železárny a pérovny, a.s. 0 238 6 634 0 6 872
žDb, a.s. 0 1 362 4 336 0 5 698
vúhž a.s. 0 1 103 2 194 0 3 297
třinecké gastroslužby,  s.r.o. 0 25 2 322 0 2 347
M steel projects a.s. 2 347 0 0 0 2 347
Moravskoslezský kovošrot, a.s. 0 0 0 1 166 1 166
vesuvius česká republika, a.s 0 74 549 0 623
trialfa, s.r.o. 0 85 69 0 154
střední odborná škola třineckých železáren 0 9 108 0 117
Doprava tž, a.s. 0 17 55 0 72
retězárna a.s. 0 0 69 0 69
Moravia steel a.s. 17 8 28 0 53
trisia, a.s. 0 0 33 0 33
třinecká projekce, a.s. 0 0 21 0 21
beskydský golfová, a.s. 0 0 7 0 7
Celkem 3 173 359 002 830 631 29 603 1 222 409

(údaje v tisících Kč)
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2013
osoba zboží výrobky služby ostatní výnosy celkem
třineckÉ železárny, a. s. 3 341 326 060 731 635 23 570 1 084 606
energetika třinec, a.s. 0 648 30 789 0 31 437
slévárny třinec, a.s. 0 2 135 15 008 982 18 125
refrasil, s.r.o. 0 1 081 28 980 0 30 061
řetězárna a.s. 0 145 164 0 309
vúhž a.s. 0 1 966 3 577 0 5 543
Šroubárna kyjov, spol. s r.o. 0 539 21 529 0 22 068
žDb, a.s. 0 1 878 13 137 0 15 015
hanácké železárny a pérovny, a.s. 0 52 9 724 0 9 776
sochorová válcovna tž, a.s. po akvizici 2 964 15 151 16 932 0 35 047
Doprava tž, a.s. 0 19 50 0 69
trialfa, s.r.o. 0 28 147 0 175
třinecká projekce, a.s. 0 0 93 0 93
třinecké gastroslužby, s.r.o. 0 0 4 617 0 4 617
trisia, a.s. 0 0 18 0 18
vesuvius česká republika, a.s. 0 142 277 0 419
střední odborná škola třineckých železáren 0 8 15 0 23
Materiálový a Metalurgický. výzkuM s.r.o. 0 0 116 0 116
Moravia steel a.s. 261 1 35 0 297
beskydská golfová, a.s. 0 0 505 0 505
Moravskoslezský kovošrot, a.s. 0 0 0 1 437 1 437
M steel projects a.s. 387 558 0 0 0 387 558
Celkem 394 124 349 853 877 348 25 989 1 647 314

4.12.2. Nákupy od osob ve skupině

2014
osoba Dlouhod. majetek výrobky služby ostatní náklady celkem
třineckÉ železárny, a. s. 421 139 868 36 336 241 176 866
 slévárny třinec, a.s. 0 124 211 588 -227 124 572
 energetika třinec, a.s. 0 45 770 2 681 0 48 451
 třinecké gastroslužby,  s.r.o. 0 2 507 48 15 449 18 004
 Doprava tž, a.s. 0 523 3 203 0 3 726
trialfa, s.r.o. 0 88 277 2 444 2 809
 sochorová válcovna tž, a.s.po akvizici 0 2 170 0 0 2 170
Moravia steel, a.s. 0 44 997 730 1 771
třinecká projekce, a.s. 0 0 1 267 0 1 267
 refrasil, s.r.o. 0 991 0 0 991
střední odborná škola třineckých železáren 0 0 857 0 857
Materiálový a Metalurgický výzkuM s.r.o. 0 776 10 0 786
trisia, a.s. 0 0 603 9 612
vúhž a.s. 0 0 237 0 237
D&D Drótaru zrt. 0 191 0 0 191
Moravia security, a.s. 0 0 100 0 100
 Šroubárna kyjov, spol. s r.o. 0 14 0 0 14
 žDb Drátovna a.s. 0 3 0 0 3
Celkem 421 317 156 47 204 18 646 383 427

(údaje v tisících Kč)

(údaje v tisících Kč)
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2013
osoba Dlouhod. majetek výrobky služby ostatní náklady celkem
třineckÉ železárny, a. s. 349 97 439 34 104 3 462 135 354
energetika třinec, a.s. 0 52 091 2 700 0 54 791
slévárny třinec, a.s. 0 124 311 778 -86 125 003
refrasil, s.r.o. 0 198 0 0 198
Šroubárna kyjov, spol. s r.o. 0 50 0 0 50
sochorová válcovna tž, a.s. po akvizici 0 1 971 0 0 1 971
Doprava tž, a.s. 0 724 2 958 0 3 682
trialfa, s.r.o. 0 80 263 2 233 2 576
třinecká projekce, a.s. 20 0 1 771 192 1 983
třinecké gastroslužby, s.r.o. 0 2 481 24 15 377 17 882
trisia, a.s. 0 0 115 4 119
Moravia security, a.s. 0 0 126 0 126
soukromá střední škola třinec, š.p.o. 0 0 956 4 960
Materiálový a Metalurgický výzkuM s.r.o. 0 0 36 0 36
Moravia steel a.s. 0 1 371 1 070 636 3 077
M steel projects a.s. 0 0 0 0 0
řetězárna a.s. 0 2 0 0 2
vúhž a.s. 0 0 8 0 8
žDb Drátovna                                                                              0 31 0 0 31
Celkem 369 280 749 44 909 21 822 347 849

5. zaMěstnanci, veDení společnosti a statutární orgán

5.1. OSOBní nÁklaDy a POČet zaMĚStnanCů
Počet zaměstnanců za rok 2014 činí 1 480 a počet členů vedení společnosti 5. Za rok 2013 činil počet zaměstnanců 1 526, z toho počet  

členů vedení společnosti 11.

Výše osobních nákladů, které byly vynaloženy za rok 2014 činí 582 011 tis. Kč, z toho na členy vedení společnosti připadá 15 174 tis. Kč, za 

rok 2013 činila výše osobních nákladů 565 696 tis. Kč, z toho na členy vedení společnosti připadalo 23 597 tis. Kč. Odměny členům dozor-

čí rady za rok 2014 činí 304 tis. Kč, za rok 2013 činily 328 tis. Kč.

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu zaměstnanců.

Pod pojmem vedení společnosti se pro účely této přílohy k účetní závěrce rozumí členové představenstva, technický a obchodní ředitel. 

V roce 2013 se vedení společnosti skládalo z členů představenstva, technického ředitele, obchodního ředitele a z vedoucích jednotlivých 

provozů.

5.2. POSkytnUté PůjČky, ÚVĚRy ČI OStatní PlnĚní
 

 vedení společnosti k  31.12.2014 k 31.12.2013
použití služebních automobilů pro soukromé účely (údaj představuje částku, o kterou se zvyšuje 
daňový základ pracovníků)

459 539

  - počet vozů 5 7
příspěvek na kapitálové životní pojištění 20 32
příspěvek na penzijní pojištění 30 120
ostatní pojištění 23 71

(údaje v tisících Kč)

(údaje v tisících Kč)
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6. závazky neuveDenÉ v účetnictví
Společnost eviduje následující závazky nevykázané v rozvaze.

6.1. SOUDní SPORy
Společnost nevede k 31. 12. 2014, kromě soudního vymáhání pohledávek, žádné soudní spory.

6.2. ekOlOgICké zÁVazky
K datu 31. 12. 2014 neexistuje ekologický audit společnosti. Vedení společnosti proto nemůže přesně odhadnout možné budoucí závazky 

související se škodami způsobenými minulou činností ani závazky související s prevencí možných škod budoucích. Vedení společnosti se 

nicméně domnívá, že se nejedná o významné závazky.

7. uDálosti, kterÉ nastaly po Datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nastaly změny od 1. 1. 2015 v představenstvu.

funkce původní stav nově Datum změny
Místpředseda představenstva ing. roman pustówka ing. Michal rusz 1.1.2015
člen představenstva ing. Michal rusz ing. václav Mahr 1.1.2015

Tato změna nebyla do data sestavení účetní závěrky zapsána v obchodním rejstříku.

příloha č.1- organizační schÉMa/veDení společnosti

finanční řeDitel 
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technický úsek
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