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1. „Úvodní slovo p edsedy p edstavenstva“.
„ Introductory letter from the Chairman of the Board of Directors“

“Zpráva p edstavenstva o podnikatelské
činnosti společnosti a stavu jejího majetku”

“Introductory letter from the Chairman of the
Board of Directors“

Dámy a pánové,

Ladies and Gentlemen,

úvodem mi dovolte p ipomenout, že uplynulý rok
2016 byl krom jiného i rokem 50. výročí založení
Ústavu jaderných paliv a rovněž tak i rokem 20.
výročí založení naší akciové společnosti a stal se
tak významným mezníkem v její historii. O to
pozitivnější je následující konstatování, že rok
2016 byl rokem úspěšným a došlo k dalšímu
zlepšení
ekonomických
ukazatelů
naší
společnosti.
Základem
našeho
výrobního
programu byly i nadále dodávky systémů speciální
zdravotnické techniky pro radioterapii a došlo k
výraznému zvýšení obratu z této činnosti
v porovnání s rokem 2015.

at the very beginning, please allow me to remind
you that the past year 2016 was, beside others, the
50th Anniversary of establishing of the Nuclear
Fuels Institute and, as well, the 20th Anniversary
of establishing of our Corporation, and thus it
became a significant milestone in its history. The
more positive fact is that the year 2016 was a
successful year and our company's economic
results were improved again. The base of our
production program were again supplies of special
health technical systems for radiotherapy and this
led to a significant increase of this business field's
turnover as compared to 2015.

Dále mi dovolte uvést i některá další fakta a
okolnosti, které p íznivě ovlivnily hodnocení roku
2016.

Further on, I would like to present more facts and
circumstances that positively influenced the
results of 2016.

Již tradičně pokračovala naše spolupráce
s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ve
Vídni, a to zejména v rámci projektů dodávek
našich izotopických oza ovačů ať už na bázi
oza ovače Terabalt nebo speciálně vyvinutého
oza ovače T-100.

As a tradition already, our cooperation with the
IAEA in Vienna continued, namely in the field of
deliveries of our isotopic irradiators both on the
basis of Terabalt and on the specially developed
irradiator T-100.

V oblasti materiálového výzkumu úspěšně
pokračoval výzkum korozních, vysokoteplotních a
creepových vlastností Zr slitin. Velice kladně jsou
hodnoceny výsledky získané p i výzkumu,
sledování a hodnocení provozních stavů pokrytí
jaderného paliva, a to jak ze strany společností
ČEZ, a.s. a ALVEL, a.s., tak i výzkumné
společnosti VNIINM (ruské výzkumné organizace
zabývající se problematikou Zr slitin). Pro
společnost ČEZ, a.s. dále ešíme projekt
zabývající se výzkumem strukturní stability oceli
Super 304H a HR3C a úkol na sběr materiálových
dat pro oceli používané v energetice.

In the field of material research, work successfully
continued in the sphere of corrosion, hightemperature, and creep properties of Zr alloys.
Our results obtained at research, monitoring and
evaluation of operational states of nuclear fuel
cladding have been positively assessed both by
ČEZ, a.s., ALVEL, a.s. and also by VNIINM
(Russian research organization dealing with Zr
alloys problems). For ČEZ, a.s. we still are
involved in a project on research of a structural
stability of the Super 304H and HR3C steels, and
also in a task dealing with collection of material
data for steels used in electric power industry.
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V oblasti grantových projektů jsme v roce 2016
úspěšně pokračovali v ešení dvou projektů
v rámci Center kompetence TAČR. Jednalo se o
Centrum
vývoje
moderních
kovových
biomateriálů pro léka ské implantáty a o Centrum
progresivních detekčních systémů ionizujícího
zá ení.
Úspěšně
bylo
ukončeno
ešení
problematiky plátovaných
trubek
v rámci
programu EPSILON (TAČR).

As for TAČR Competence Centers grant projects,
in 2016 our company successfully continued work
on two of them - Center of development of
modern metal biomaterials for medical implants
and Center of progressive detection systems of
ionization radiation. As part of the EPSILON
program (TAČR), solution of problems of cladded
tubes was successfully accomplished.

V roce 2016 jsme v oblasti výzkumu rovněž uspěli
se čty mi projekty v programu TRIO vypsaného
MPO (dva jako hlavní ešitelé, dva jako
spolup íjemci). Dále jsme uspěli se t emi projekty
v programu EPSILON 2 (dva projekty na
hodnocení chování modifikovaného palivového
pokrytí v podmínkách havárie LOCA a p i
skladování jaderného paliva a jeden projekt na
korozní chování kotlových materiálů). Též se
podílíme na ešení grantového projektu: „Vliv
defektů na vlastnosti biokompatibilních slitin s
vysokou entropií“ v rámci GAČR, kde hlavním
ešitelem je Matematicko-fyzikální fakulta UK.

Yet more work was done in the field of R&D in
2016. First of all, we were successful in acquiring
a state grant for 4 projects within the TRIO
program issued by MPO (Ministry of Industry and
Trade), two as main solvers, two as co-acceptors.
Further on we were successful with 3 projects in
EPSILON 2 program (2 projects concerning
evaluation of modified fuel cladding behavior
under LOCA conditions and during nuclear fuel
storage, 1 project concerning corrosion behavior
of boiler materials). We also take part in solution
of a grant project "Impact of defects on properties
of biocompatible alloys with high entropy" within
the GAČR program, where the main solver is the
Faculty of Mathematics and Physics, Charles
University.

Naší velkou devizou je i pokračování nárůstu
výroby a dodávek wolframových polotovarů pro
výrobu penetrátorů, kdy v roce 2016 došlo k
opětovnému nárůstu obratu v této oblasti na
doposud rekordní úroveň. Rovněž pokračovala
úspěšně i výroba wolframových stínění a
kontejnerů podle pot eb zákazníků naší
společnosti.

As for tungsten processing - shielding and
containers manufacture continued successfully,
however, even better results were obtained in the
sphere of manufacture and supply of tungsten
semi-products for military penetrators production.
The turnover was not only increased but reached a
new record level in 2016.

Rok 2016 byl již tradičně úspěšný z hlediska
výsledků dosažených naší společností v oblasti
dodávek kontejnerů a stínění z ochuzeného uranu,
kde si trvale udržujeme pozici p edního světového
dodavatele. Naproti tomu v roce 2016 došlo
k propadu
množství
ochuzeného
uranu
odebraného k p epracování.

As concerns supplies of containers and shielding
made of depleted uranium, our company
continued to keep its position as one of the world
leader in this field in 2016. The amount of
depleted uranium accepted for reprocessing,
however, declined quite a bit in this time period.

Z hlediska
ekonomických
a
majetkových
ukazatelů společnosti došlo v roce 2016 k jejich
opětovnému zlepšení ve srovnání s rokem 2015.
Kromě zlepšení ukazatelů, jako jsou obrat
společnosti došlo k navýšení vlastního kapitálu
společnosti a tím ke znatelnému zefektivnění
našich činností.

The 2016 economic and property indicators of the
company showed a positive increase as compared
to the 2015 values. Not only the total turnover and
own capital reached higher numbers, but a
significant growth was obtained in the added
value year-to-year ratio, which shows a decisive
improvement in efficiency of our company's
activities.
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Dámy a pánové, závěrem mi dovolte, abych
poděkoval vám všem za spolupráci p i realizaci
výše
uvedených
a
velice
úspěšných
hospodá ských výsledků loňského roku. Rovněž
mi dovolte vyslovit p esvědčení, že společnými
silami dokážeme tyto úspěšné výsledky zopakovat
i v roce 2017.

Ladies and gentlemen, allow me to close with
thanking
you
all
for
cooperation
at
accomplishment of the above mentioned and very
successful economic results of the past year. Also,
please allow me to express a persuasion that with
common forces of us all these successful results
can be repeated in 2017.

Ing. Karel Kloc, CSc.
p edseda p edstavenstva
Chairman of the Board of Directors
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2. Základní identifikační údaje k 31.12.2016
Basic Company Data (31.12.2016)
UJP PRAHA a.s.
Nad Kamínkou 1345
156 10 Praha - Zbraslav

IČ: (Business Registration Number):
DIČ: (Taxpayer Registration Number):
Společnost vznikla dne (Incorporated):

60193247
CZ60193247
3.1.1994

Na základním kapitálu se podílejí (Shareholder Structure)
FINGAM s.r.o., IČ (Reg. No.): 60727ř1Ř

100 %

od (since) 30.7.2012

P edstavenstvo ( Board of Directors):
p edseda (chairman)

Ing. Karel Kloc, CSc.

místop edseda (vice-chairman)

Ing. Otakar Bárta, CSc.

člen (member)

Ing. Milan Semmler

Dozorčí rada (Supervisory Board):
p edseda (chairman)

Ing. Marcel Rychlik

členové (members)

Ing. Leo Novák, P emysl ezáč

Vedení společnosti (Management)
editel a prokurista (Director and Authorized Agent)
vedoucí výzkumu a vývoje (R&D Head)
vedoucí úseku financování (CFO)
vedoucí výroby (Head of Manufacturing)
vedoucí úseku správy majetku a služeb (Head of Property Dept.)

Ing. Jaromír Shejbal, Ph.D.
Ing. Josef Čmakal
Ing. Pavla Hudáková
Ing. Pavel Krupička
Ing. Petr Nedvěd

P evážná činnost (Principal Scope of Activities):
Materiálový výzkum, výroba speciálních kovových materiálů, vývoj a výroba zdravotnických za ízení
(Materials Technology R&D, Special metal materials manufacture, Medical equipment development and
manufacture)
Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí. (Company has no organizational unit abroad.)
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3. Výsledky hospoda ení
Company Business Results

3.1.

Rozvaha (tis. Kč)
Balance Sheet (thousand CZK)

Aktiva
Assets
I.
II.

III.

Stálá aktiva
Fixed Assets
Oběžná aktiva
Current Assets
Zásoby
Inventories
Pohledávky
Receivables
Finanční majetek
Financial Property
Ostatní oběživa
Other Assets

Pasiva
Liabilities
I.

II.

III.

Vlastní kapitál
Equity
Základní kapitál
Capital subscribed
Cizí zdroje
Other Resources
Rezervy
Reserves
Závazky
Liabilities
Bankovní úvěry
Bank Loans
Ostatní pasiva
Other Liabilities
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2014

2015

2016

319 629

330 415

428 960

89 730

85 443

101 847

199 307

216 083

308 438

158 579

141 639

161 041

29 515

31 538

111 139

11 213

42 906

36 258

30 592

28 889

18 675

319 629

330 415

428 960

173 530

186 118

211 640

100 000

100 000

100 000

121 928

129 878

144 217

340

355

370

71 577

71 867

78 997

50 011

57 656

64 850

24 171

14 419

73 103

3.2.

Výkaz zisků a ztrát (ve zkráceném rozsahu, v tis. Kč)
Profit and Loss Account (consolidated, thousand CZK)

2014

I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.

XII.

Tržby za prodej vl. výrobků, služ.,zboží
148 784
Sales
Výkonová spot eba
113 958
Production consumption
Změna stavu zásob
-30 282
Change of Stock
Osobní náklady
71 247
Personal Expenses
Ostatní provozní náklady, odpisy,daně,
změna opravných položek, rezerv apod.
19 527
Other Operating Costs
Ostatní provozní výnosy, tžby za prod.maj. 45 369
Other Operating Revenues
Provozní hospodá ský výsledek
19 703
Operational Profit
Hospodá ský výsledek
- 2 215
z finančních operací
Profit of financial activities
Mimo ádný hospodá ský výsledek
0
Extraordinary profit
Hospodá ský výsledek p ed zdaněním
17 488
Pre-Tax profit
Daň z p íjmu právnických osob
1 880
Income tax
- splatná payable
5 434
- odložená postponed
- 3 554
Hospodá ský výsledek po zdanění
15 608
Net profit
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2015

2016

218 540

265 336

125 713

131 859

-5 151

13 350

70 451

70 100

20 258

30 343

24 447

21 031

26 565

40 487

- 3 560

-1 833

0

0

23 005

38 654

4 913

7 444

4 238
675
18 092

7 389
55
31 210

3.3.

Zaměstnanci (průměrné stavy p epočtené)
Average Number of Personnel

Dělníci
Workers

Úsek editele
Managing Director’s Dept.
Úsek výzkumu a vývoje
Research & Development
Úsek obchodu a financování
Sales & Finance
Úsek výroby
Production
Správa majetku a služeb
Assets and Services Admin.

Celkem
Total

THP
Admin. & Technical
Stuff

2014

2015

0

0

2

2016

Celkem
Total

2014

2015

2016

2014

2015

0

13

15

4

3,5

40

0

0

0

26

25

5

33

14

13

15

14

36

34,5

42

40

38

3

3

2,5

3

3

2,5

24

12

12

12

38

37

36

5

4,5

4

4

4

9

9

8,5

34

32

72

70

67

105

104

99
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4. Komentá k výsledkům hospoda ení
Comments on the Company’s Results
4.1.

Rozvaha

Balance Sheet

V položkách rozvahy došlo v průběhu roku
k těmto změnám:
- - vlastní kapitál se zvýšil o 25 522 tis. Kč, (podíl
z objemu pasiv je ve výši 49,34 %)
- cizí zdroje k 31.12.2016 jsou vyšší o 14 339 tis.
Kč (podíl z objemu pasiv je 33,62 % oproti 39,31
% v roce 2015.

The following changes occurred in certain entries
in the balance sheet items:
- Equity capital increased by CZK 25 522
thousand, (actual value represents 49,34% of
total liabilities ).
- External resources as of December 31st, 2016
were higher by CZK 14 339 thousand (actual
value represents 33,62% of total liabilities,
compared to 39,31 % in 2015).

V oblasti aktiv došlo ke zvýšení,
oproti
p edchozímu roku. Nárůst
aktiv je ovlivněn
po ízením a za azením dlouhodobého hmotného
a zejména pak nehmotného majetku.

The value of total assets was slightly increased as
compared to the previous year. The increase in
assets was caused by investments in both tangible
and intangible property.

4.2.

Výkaz zisků a ztrát

Profit and Loss Account

Hospodá ský výsledek p ed zdaněním za rok
2016 je ve výši 38 654 tis. Kč. V oblasti výkonů
došlo ke zvýšení oproti p edchozímu roku o 51
947 tis. Kč. Zvýšení výkonů (tržeb) bylo
ovlivněno zvýšením prodeje vlastních výrobků,
služeb a oproti minulým letům se zvýšily tržby
za prodané zboží.
4.3.

Zaměstnanci (průměrné stavy)

Average Number of Personnel

Průměrný p epočtený stav zaměstnanců je 99,
což je snížení oproti p edcházejícímu roku o 5
pracovníků.
Průměrná mzda (bez managementu) je za rok
2016 ve výši 38 605,- Kč, což p edstavuje nárůst
o 1,02 %
oproti roku 2015. V oblasti
pracovněprávních vztahů se společnost ídí
právními p edpisy platnými v ČR.
4.4.

The 2016 profit before tax was CZK 38 654
thousand. Sales increased by CZK 51 947
thousand as compared to the previous year. This
was caused by increased sales of own products
and services as well as of bought and sold goods.

Následné události a dodržování
p edpisů

1. Od rozvahového dne do dne vyhotovení výroční
zprávy nenastaly žádné významné skutečnosti,
které by ovlivnily skutečnosti vykázané v účetní
závěrce. V oblasti ochrany životního prost edí a
pracovněprávních vztazích se společnost ídí
právními p edpisy platnými v ČR.
9

The average adjusted number of employees was
99, which is a decrease by 5 employees, as
compared
to
the
previous
year.
Average monthly wage (management not
included) was CZK 38 605 in 2016, which
represents an increase of 1,02 % as compared to
2015. Labour issues are being settled in
accordance with Czech legislation.
Later events and adherence to the regulations
Since the balance sheet date to the date of this
Annual Report, there were no significant events
that affected the facts reported in the financial
statement. In the area of environmental
protection and labour relations our firm
follows the relevant laws of the Czech republic.

4.5.

ízení jakosti

Quality Management

ČSN EN ISO ř001:2000 ČSN EN ISO 134Ř5:2003
ČSN EN ISO 14001:2004

ČSN EN ISO ř001:2000 ČSN EN ISO 134Ř5:2003
ČSN EN ISO 14001:2004

A. s. trvale usiluje o zvyšování požadované jakosti
produktů a zlepšování ochrany životního prost edí.
Trvale p edchází všem rizikům plynoucím z
činnosti společnosti v souladu s požadavky
legislativy.

UJP PRAHA is constantly making efforts to maintain
and improve the quality of its products as well as to
promote environmental protection. UJP PRAHA has
been adopting measures to prevent professional risks
as mandated by applicable legislation.
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5 . Stanovisko dozorčí rady a valné hromady k dosaženým výsledkům
Resolution of the Supervisory Board and Company General Assembly

Dozorčí rada na svém zasedání dne 24.03.2017
p ijala usnesení

At its meeting on 24.03.2017, the Supervisory
Board adopted a resolution

„schválit roční účetní závěrku za rok 2016 včetně
návrhu na rozdělení zisku za toto období“.

„approves the 2016 annual financial statement
including the proposed allocation of profit
made in the said period“.

Ing. Marcel Rychlik
p edseda dozorčí rady
Chairman of the Supervisory Board

P edstavenstvo navrhuje Valné hromadě:
1) Schválit roční účetní závěrku společnosti za
rok 2016.
2) Schválit návrh na rozdělení vytvo eného zisku
ve výši 28,644.053,- Kč po zdanění.
3) Vzít na vědomí zprávu dozorčí rady o
kontrolní činnosti a vyjád ení k návrhům
p edstavenstva.

The Board of Directors proposes to the General
Assembly:
1. To Approve the Company’s annual financial
statement for 2016.
2. To Approve the proposed allocation of profit
amounting CZK 28,644.053,- after taxation.
3. To Acknowledge the Supervisory Board´s report
on supervisory activities and its statement
regarding the proposals of the Board of Directors

Ing. Karel Kloc, CSc.
p edseda p edstavenstva
Chairman of the Board of Directors
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Příloha v účetní závěrce UJP PRAHA, a.s. za rok 2016
Obecné informace o účetní jednotce
UJP PRAHA a.s.
Nad Kamínkou 1345
156 10 Praha – Zbraslav
IČ:601ř3247
DIČ: CZ601ř3247
Společnost vznikla dne 03. 01. 1řř4
Na základním kapitálu se podílí: FINGAM s. r. o

100%

Hodnotové údaje v p íloze jsou uvedeny v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak.
Složení statutárních orgánů:
P edseda p edstavenstva: Ing. Karel Kloc, CSc.
Místop edseda:

Ing. Otakar Bárta, CSc.

Členové:

Ing. Milan Semmler

Dozorčí rada, p edseda:
Členové:

Ing. Marcel Rychlik
Ing. Leo Novák
P emysl

Prokura:

ezáč

Ing. Jaromír Shejbal, Ph.D.

V roce 2016 nedošlo k žádným změnám v obchodním rejst íku (pouze ke změně bydliště u
některých členů statutárních orgánů)
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Se společností FINGAM s.r.o. nebyla uzav ena ovládací smlouva ani smlouva o p evodu zisku.
Společnost UJP PRAHA, a.s. pat í do konsolidačního celku skupiny FINGAM s.r.o. Společnost
FINGAM s.r.o. se sídlem Praha 5 - Zbraslav, Nad Kamínkou 1345, PSČ 15610 sestavuje
konsolidovanou účetní závěrku v rámci celé skupiny. Konsolidovaná účetní závěrka v rámci celé skupiny
se zve ejňuje v Obchodním rejst íku.
Názvy a sídla jednotlivých konsolidovaných účetních jednotek a p idružených účetních jednotek,
výše podílu na základním kapitálu těchto jednotek i výše vlastního kapitálu a výše výsledku hospoda ení
těchto účetních jednotek jsou uvedené v konsolidované účetní závěrce sestavované společností FINGAM
s.r.o. a zve ejněné v Obchodním rest íku.

Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech vyšší než 20%.
Majetková účast ve společnosti UJP Invest s.r.o. činí k 31. 12. 2016 100% výše obchodního
podílu. Dne 30. 5. 2016 byla mezi společníkem UJP PRAHA, a.s. a společností UJP Invest s.r.o.
uzav ena smlouva o poskytnutí dobrovolného p íplatku mimo základní kapitál společnosti na
vytvo ení vlastního kapitálu formou peněžitého plnění ve výši 1.300,- tis. CZK.. Ke splacení tohoto
p íplatku mimo základní kapitál došlo započtením, tzn. „kapitalizací“ poskytnuté půjčky a došlo
k navýšení ostatních kapitálových fondů společnosti UJP Invest s.r.o. Základní kapitál společnosti
činí 200,- tis. CZK, vlastní kapitál je ve výši -73,- tis. CZK a dosažený výsledek za rok 2016 činí 361,- tis. CZK. Vzhledem k hospodá skému výsledku 2016 byla majetková účast p eceněna na 0,CZK.
Majetková účast ve společnosti UJP HITEC SYSTEMS a.s., Polsko, činí k 31.12.2016 24%
výše obchodního podílu, což je 24.000,- PLN, v CZK 147.024,-. Základní kapitál společnosti činí
100 tis. PLN (k 31. 12. 2016 i k 30. 6. 2016), vlastní kapitál k 30.6.2016 je ve výši 67Ř tis. PLN a
dosažený výsledek za období 1.7.2015-30.6.2016 činí 37 tis. PLN (účetní jednotka UJP HITEC
SYSTEMS a.s. používá hospodá ský rok s počátkem k 1. 7.)
Majetková účast ve společnosti UJP TRADE s.r.o. činí k 31.12.2016 100 % výše obchodního
podílu, což je 200,- tis. CZK. Základní kapitál společnosti činí 200 tis. CZK, vlastní kapitál je ve výši
16ř tis. CZK a dosažený výsledek za rok 2016 činí -2ř tis. CZK. Společnost UJP TRADE s.r.o. byla
založena v roce 2015. Vzhledem k hospodá skému výsledku 2016 byla majetková účast p eceněna
na 169,- tis. CZK.
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Předmět podnikání:
 Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, p eprava,
znehodnocování a likvidace nebezpečného materiálu
 Zámečnictví, nástrojá ství
 Slévárenství, modelá ství
 Obráběčství
 Výroba nebezpečných chemických látek, nebezpečných chemických p ípravků a prodej
chemických látek a chemických p ípravků klasifikovaných jako toxické a vysoce toxické
 Výroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 Nakládání s jadernými materiály
 Nakládání s radioaktivními odpady obsahující p írodní radionuklidy v rozsahu shromažďování,
t ídění, zpracování, úpravy a skladování
 Nakládání se zdroji ionizujícího zá ení, výroba zdrojů ionizujícího zá ení, instalace a uvádění
do provozu a opravy zdrojů ionizujícího zá ení, provádění služeb významných z hlediska
radiační ochrany
 Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Průměrný počet zaměstnanců:
z toho ídící pracovníci:

Vynaložené mzdové náklady celkem:
z toho ídící pracovníci:
odměny členům stat. orgánů:
Náklady na sociální zabezpečení a
zdravotní pojištění
z toho ídící pracovníci:
Sociální náklady celkem:

2016
99
1

2015
104
1

2014
105
1

2016
48 225
2 133
2 220
2016
16 384

2015
47 470
1 858
2 220
2015
17 857

2014
49 282
2 232
2 220
2014
16 808

514
3 271

487
3 174

512
2 937

Členům statutárních orgánů nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry, ani jiná plnění, kromě
výše uvedených.

Informace o použitých účetních metodách
Roční účetní závěrka byla vyhotovena v souladu s obecnými účetními pravidly (zákon č.
563/1řř1 Sb., o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb. a České účetní standardy pro podnikatele).
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Obecné účetní zásady
P i sestavení účetní závěrky k 31.12.2016 byly respektovány následující účetní zásady







Zásada jedné účetní jednotky
Zásada nezávislosti
Zásada objektivity (úplnost, průkaznost, správnost)
Zásada bilanční kontinuity
Zásada opatrnosti
Zákaz kompenzace

Způsob ocenění
Zásoby jsou oceňovány po izovacími cenami včetně všech nákladů souvisejících s jejich
po ízením. Zásoby po ízené ve vlastní režii jsou oceňovány vlastními náklady bez správní režie.
P i vyskladnění je použita metoda FIFO.
Oceňování dlouhodobého majetku
Cena dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, tvo eného ve vlastní režii, je složena z
vlastních nákladů bez správní režie. U nakupovaného hmotného i nehmotného majetku je jeho
hodnotou po izovací cena ( cena po ízení + vedlejší náklady související s po ízením).
Vedlejší po izovací náklady zahrnované do po izovací ceny.
 Po
-

izovací ceny zásob zahrnují:
dopravu (včetně vnitropodnikové)
clo
manipulační p irážky

 Náklady zahrnované do cen zásob na úrovni vlastních nákladů:
a) materiál
b) mzdy
c) ostatní p ímé náklady
d) výrobní režie
Nedošlo k žádným změnám způsobů oceňování ani postupů účtování oproti p edcházejícím
účetním obdobím.
Opravné položky k majetku
K 31. 12. 2016 byl stav opravných položek k pohledávkám na základě p ihlášky
do insolvenčního ízení vůči společnosti Chrudim Iron&Steel ve výši 24,Ř tis. CZK. Stav účetních
opravných položek k pohledávkám pak ř6,4 tis. CZK.
Z důvodu poškození IR zdrojů na skladě a jejich neprodejnosti, byla vytvo ena 100 %ní
opravná položka ke zboží ve výši 71,3 tis. CZK.
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S ohledem na p edpokládané ukončení projektu výroby jaderného paliva dce inou společností
UJP Invest s.r.o. vytvo ila účetní jednotka v uplynulých zúčtovacích obdobích opravnou položku ve
výši 100 % z této rozpracované investice, tj. 14.001 tis. CZK.
Dále je evidována opravná položka k dosud nerealizované rekonstrukci objektu bývalé kotelny
na administrativní objekt, který účetní jednotka eviduje na účtu nedokončeného hmotného
investičního majetku v celkové hodnotě 1.ř56 tis. CZK. Opravná položka z tohoto titulu tak činí 100
% této hodnoty, tj 1.ř56 tis. CZK

Odpisový plán pro dlouhodobý majetek
Procento účetního odpisu je stanoveno dle použitelnosti a technického stavu dlouhodobého
majetku a je v souladu s odpisovým plánem. Účetní odpisy jsou rovnoměrné.
Orientační doby odepisování:
- budovy a stavby
- stroje a za ízení
- inventá
- dopravní prost edky

30 – 50 let
4 – 20 let
3 – 10 let
5 let

Výše hmotného investičního majetku (samostatné movité věci a jejich soubory) činí
v zůstatkových cenách 22 ř0ř tis. CZK a jedná se p evážně o dopravní prost edky, ná adí,
výpočetní techniku, za ízení a vybavení pracovišť. Budovy a stavby jsou v zůstatkových cenách ve
výši 3ř ř06 tis. CZK, software a výsledky výzkumu a vývoje pak v zůstatkových cenách činí 15 012
tis. CZK. Drobný hmotný majetek eviduje účetní jednotka v operativní evidenci v hodnotě 10 243 tis.
CZK.

P epočet cizí měny na českou
P i uplatnění p epočtu z cizí měny na českou, je u závazků a pohledávek používán denní kurz
vyhlášený Českou národní bankou. Ke konci účetního období jsou závazky a oběžný majetek v cizí
měně p epočteny na českou měnu kurzem platným k 31.12.2016 vyhlášeným ČNB.
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Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty v tisících CZK
Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek
Dlouhodobý hmotný majetek

Budovy a stavby
Stroje, za ízení a
dopravní
prost edky
Pozemky
Jiný DHM –
laboratorní
p edměty
z drahých kovů

rok 2016
rok 2015
rok 2014
po iz. cena oprávky po iz. cena
oprávky
po iz. cena oprávky
67 426
27 519
67 205
25 066
64 363
22 858
66 305
43 396
61 783
40 686
55 564
36 232

16 586
435

0
47

16 586
435

0
47

16 586
435

0
47

Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehm.výsledky
výzkumu a vývoje
Software

rok 2016
po iz. cena oprávky
4800
600
12 902

rok 2015
rok 2014
po iz. cena
oprávky
po iz. cena oprávky
1 800
0
0
0

2 090

2 255

1 941

1 912

1 762

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu
Stávající finanční pronájem:

2016

1) leasing celkem s DPH
2) splaceno k 31.12. 2016

6 464
402

a) splátky krátkodobé
b) splátky dlouhodobé
z toho nad 5 let

17
45
0

Jedná se o pronájem 3 ks autoklávů a zkušebního za ízení na burst testy imitátorů palivových
elementů.
V íjnu 2016 byla po ízena formou finančního pronájmu bezhrotá bruska Palmary. Doba trvání
leasingu je 54 měsíců, mimo ádná splátka byla ve výši 20 % p edmětu leasingu tj. 34.62Ř EUR.
Leasing celkem vč. DPH
K 31.12.2016 splaceno

186.355,60 EUR
43.056,20 EUR

Splátky krátkodobé
Splátky dlouhodobé
- Z toho nad 5 let

33.712,80 EUR
109.586,60 EUR
0
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tj. 5.035 tis. CZK
tj. 1.163 tis. CZK

Přehled přírůstků a úbytků hmotného majetku v pořizovacích cenách

budovy a stavby
sam. movité věci a soubor mov.
věcí

rok 2016
rok 2015
rok 2014
p írůstky úbytky p írůstky úbytky p írůstky úbytky
220
0
2 843
0
1 358
0
12 356
7 835
6 725
506
5 974
212

P írůstky:
- technické zhodnocení - vestavba do haly II a III a stavební úpravy laborato e
-

po ízení movitých věcí, - nap . 4x vozidlo Škoda Octavia combi, vozidlo BMW a Volvo, 2x
laboratorní digesto Envinet, vakuová žíhací pec, programovatelná automatická pila Isomet,
mísič wolframového prášku, podlahový automat, sva ovací stroj a kladkostroj

Úbytky:
- prodej 4 vozidel Škoda Octavia 1,Ř, prodej vozidel BMW a Volvo a prodej multikáry
Přehled přírůstků nehmotného majetku v pořizovacích cenách

Nehmotné výsledky výzkumu a
vývoje
software

rok 2016
rok 2015
rok 2014
p írůstky úbytky p írůstky úbytky p írůstky úbytky
3 000
0
1 800
0
0
0
10 647

0

343

0

0

0

P írůstky:
- nehm. výsledky výzkumu a vývoje - návrh na úpravu kolimátoru oza ovače TB a návrh
oza ovací hlavice pro robotický oza ovač
- software - SW balík pro ízení léčby oza ovače Terabalt, MicroShield Version 10.XX SW na
výpočet stínění, SW pro vývoj implementace a integrace modulů TB a TX
Úbytky dlouhodobého hmotného majetku a odpisy hmotného majetku
a) po izovací cena vy azeného majetku
rok 2016
budovy a stavby
sam. movité věci a soubor mov. věcí

rok 2015

rok 2014

0
7 835

0
506

0
0

rok 2016
2 453
5 890

rok 2015
2 208
4 960

rok 2014
2 203
4 682

b) odpisy

budovy a stavby
sam. movité věci a soubor mov. věcí
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Úbytky dlouhodobého nehmotného majetku a odpisy nehmotného majetku
a) po izovací cena vy azeného majetku
Nehmotné výsledky výzkumu a
vývoje
software

rok 2016

rok 2015

rok 2014

0

0

0

0

0

0

b) odpisy
Nehmotné výsledky výzkumu a
vývoje
software

rok 2016

rok 2015

rok 2014

600

0

0

149

179

147

Zastavený majetek
Zástavním právem je v rámci úvěru u Citibank Europe plc. zatížen nemovitý majetek
společnosti ( tj. pozemky a budovy), hodnota majetku zatížená zástavním právem v po izovacích
hodnotách činí Ř4 012 tis. CZK.

Z toho pozemky

rok 2016
16 586

rok 2015
16 586

rok 2014
16 586

Dále je úvěr zaručen zástavním právem k pohledávkám z obchodního styku.
Úvěr poskytnutý na po ízení dlouhodobého majetku je vždy zaručen p edmětem, který je
z úvěru financován.

Zásoby
Materiál na skladě je evidován dle jednotlivých skladů na analytických účtech skladů, stav
zásob na jednotlivých skladech je podložen inventarizací zásob na skladech k 31. 12. 2016.
Nedokončená výroba obsahuje nedokončené výrobky zdravotnické techniky TERASIX a
TERABALT, kontejnerů, penetrátorů, materiál a kooperace na servisy zdravotnické techniky celkem
81 104 tis. CZK, a nedokončené projekty výzkumu a vývoje ve výši
3 472,- tis. CZK
Na zboží na skladě byla na základě provedené inventarizace k 31. 12. 2016 vytvo ena
opravná položka ke zboží ve výši 71 tis. CZK z důvodu neprodejnosti 3 typů IR zdrojů.
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Pohledávky z obchodních vztahů
a) celkem

Účet 311

rok 2016
109 161

rok 2015
28 777

rok 2014
24 842

130
121

146
534

54
1 832

Po lhůtě splatnosti
Splatné nad 1Ř0 dnů
Splatné nad 365 dnů
b) pohledávka k podnikům ve skupině
rok 2016
Chemcomex Praha, a.s.
VF, a.s.
VF s.r.o.
UJP Invest s.r.o.
UJP Hitec Systems a.s.
UJP Trade s.r.o.

rok 2015

478
1 125
0
0
0
14

rok 2014

396
1 162
0
0
0
1

380
0
0
0
0
0

Vztahy mezi propojenými osobami jsou podrobně popsány ve Zprávě o vztazích.

Komplexní náklady příštích období
V roce 2016 byly rozpuštěny do nákladů roční podíly u níže uvedených zakázek, ukončených
v roce 2013, kdy byly náklady z rozpracované výroby zúčtovány do komplexních nákladů p íštích
období:
Zakázka

Zůstatek
31.12.2016

209035
209036
210035
210036

0
0
0
0
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Roční odpis
v roce 2016
867
2 913
2 899
1 648

Doba odpisu
4 roky
4 roky
4 roky
4 roky

V roce 2016 byly rozpuštěny do nákladů roční podíly u níže uvedených zakázek, ukončených
v roce 2014, kdy byly náklady z rozpracované výroby zúčtovány do komplexních nákladů p íštích
období:

Zakázka

Zůstatek
31.12.2016
394
991
0

211015
211018
212008

Roční odpis
v roce 2016
394
991
2 725

Doba odpisu
4 roky
4 roky
3 roky

V roce 2016 byly rozpuštěny do nákladů roční podíly u níže uvedených zakázek, ukončených
v roce 2015, kdy byly náklady z rozpracované výroby zúčtovány do komplexních nákladů p íštích
období:
Zakázka

Zůstatek
31.12.2016
1 849
1 762
2 865
1 720

212010
212006
212007
212011

Roční odpis
v roce 2016
1 849
881
1433
860

Doba odpisu
3 roky
4 roky
4 roky
4 roky

V roce 2016 byla ukočena níže uvedená zakázka , náklady byly z rozpracované výroby
zúčtovány do komplexních nákladů p íštích období:
Zakázka

Zůstatek
31.12.2016
2 650

213002

Roční odpis
v roce 2016
884

Doba odpisu
4 roky

Vlastní kapitál
počet a druh akcií
4. 6. 2014 došlo k navýšení vlastního kapitálu o 76 000 000,- CZK na výši 100 mil. CZK
(zapsáno do OR dne 21.6.2014)
Akciová společnost vydala akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
100 ks akcií po 1 000 000,- CZK
Základní kapitál je celý splacený.
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100 000 000,- CZK

Změny vlastního kapitálu v roce 2016:
V roce 2016 byl zisk roku 2015, ve výši 1Ř 0ř2 tis. CZK rozdělen takto:
sociální fond
rezervní fond
nerozdělený zisk
dividendy

901
905
12 286
4 000

Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu
Základní kapitál
Kapitálové fondy – oceňovací rozdíl
Zákonný rezervní fond
Statutární a ostatní fondy
Nerozdělený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospoda ení běžného období
Vlastní kapitál celkem

Běžné účetní období
100 000
-1 541
12 156
1 509
68 306
0
31 210
211 640

Minulé účetní období
100 000
-206
11 520
962
56 020
0
18 092
186 118

Závazky z obchodních vztahů
rok 2016
6 547
6 547
0

Závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti
do 1Ř0 dní
nad 1Ř0 dní

rok 2015
3 157
3 157
0

rok 2014
139
139
0

Závazky z obchodních vztahů vůči podnikům ve skupině
Chemcomex Praha, a.s
VF, a.s
(vč.dohad.pol.pasiv.)
VF s.r.o.
UJP Invest s.r.o
UJP Hitec Systems a.s.
UJP Trade s.r.o.

rok 2016
17 181
0

rok 2015

83
0
0
0
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rok 2014
211
0

97
0

477
0
0
0

702
0
0
0

Závazky z titulu půjček vůči podnikům ve skupině
rok 2016
Chemcomex Praha, a.s
VF, a.s.
VF s.r.o.
UJP Invest s.r.o
UJP Hitec Systems a.s
UJP Trade s.r.o.

rok 2015
0
0
0
0
0
0

rok 2014
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Vztahy s propojenými osobami jsou popsány ve Zprávě o vztazích.
K 31.12.2016 eviduje účetní jednotka závazek z titulu nevyplacené dividendy ve výši 1,6 mil.
CZK

K 31.12.2016 evidovala společnost závazky z titulu zdravotního pojištění, sociálního pojištění
a daní. Tyto závazky byly uhrazeny ř.1. 2017, silniční daň byla uhrazena 27.1. 2017
Závazky pojistného na sociální zabezpečení
a p íspěvku na státní politiku zaměstnanosti

1 187

Závazky ve ejného zdravotního pojištění

522

Daň z p íjmu zaměstnanců

533

Silniční daň

2

Závazek z titulu DPH
(z toho 73Ř tis. závazek a 5Ř6 tis. pohledávka)

152

Akciová společnost čerpala k níže uvedeným datům kontokorentní úvěr od Raiffeisenbank a.s.
(smlouva od 19. 8. 2014 do 30. 6. 2016):
k 31.12.2016
Kontokorent

0

k 31.12.2015
k 31.12.2014
57 656
48 075

Od 30. 6. 2016 byl kontokorentní úvěr refinancován na základě smlouvy Citibank Europe plc
K datu 31. 12. 2016 čerpala akciová společnost tento úvěr ve výši 64 Ř50 tis. CZK
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Úrokové sazby v roce 2016 byly
Kontokorent u Raiffeisenbank a.s.

sazba 1D PRIBOR + marže 0,řř % p. a.

Kontokorent u Citibank Europe plc

sazba 1D PRIBOR + marže 0,ř5 % p. a.

Úvěr je zajištěn zástavním právem na nemovitý majetek společnosti a pohledávkami z obchodního
styku

Akciová společnost nakoupila v roce 2016 na nebankovní úvěry níže uvedené automobily a
stroje:
- programovatelnou automatickou pilu IsoMet úvěr se splatností 3 roky v celkové hodnotě
úvěru 4ř1 tis. CZK
- 4x osobní automobil Škoda Octavia úvěr se splatností t i roky v celkové hodnotě úvěru 1.4řř
tis. CZK
- automobil BMW – úvěr se splatností t i roky v celkové hodnotě úvěru 1 ř1Ř tis. CZK
- automobil Volvo – úvěr se splatností t i roky v celkové hodnotě úvěru 1 ř44 tis. CZK
- 2x manipulator 206G03 – úvěr se splatností t i roky v celkové hodnotě 36,4 tis. EUR

Celkem měla společnost k 31. 12. 2016 v majetku následující automobily a stroje, které byly
po ízeny na nebankovní úvěr (úvěry, které nebyly k 31. 12. 2016 splaceny):
2016
Automobily, stroje
Celková hodnota čerpaného úvěru
Zbývající krátkodobé splátky
Zbývající dlouhodobé splátky

2015
9+6
10 701
3 355
4 759

4+3
3 770
1 783
1 987

2014
9+1
6 982
1 936
1 322

Zákonné a ostatní rezervy
Zákonná rezerva na vy azení jaderného za ízení z provozu
Počáteční stav
Tvorba
Konečný stav

2016

2015
355
15
370

35

2014
340
15
355

325
15
340

Rezerva na daň z příjmu
Počáteční stav
Čerpání rezervy
Tvorba rezervy
Konečný stav

0
0
0
0

Společnost k 31.12.2016 nevytvo ila rezervu na daň z p íjmu. Proúčtovala p ímo vypočtenou
daň z p íjmu ve výši 7.3Řř.100,- CZK. Na účtu 341 jsou dále k 31.12.2016 evidovány uhrazené
zálohy na daň z p íjmu právnických osob ve výši 5.611.Ř00,- CZK.

Výnosy z prodeje výrobků, služeb a zboží rozvržené dle hlavních činností podniku
(včetně dotací na výzkum a vývoj účtovaných na účtu 648 ostatní provozní výnosy – dotace ze
SR ČR).

Strojírenská výroba
Výzkum a vývoj
Nájmy
Prodej zboží
ostatní

rok 2016
tuzemské zahraniční
68 478
149 620
32 665
986
2 924
0
8 513
6
12 215
10626

rok 2015
tuzemské zahraniční
42 006
91 669
23 953
0
1 725
0
4 381
242
45 535
28 131

rok 2014
tuzemské zahraniční
22 718
74889
34 962
0
2 842
0
0
0
39 607
13 374

Významná položka k tržbám
Akciové společnosti byly poskytnuty provozní dotace k tržbám ze státního rozpočtu na
výzkumné a vývojové projekty ve výši 17 686,4 tis. CZK. 15 266,4 tis CZK byly zaúčtovány jako
ostatní provozní výnosy – dotace ze státního rozpočtu ČR, 2 420 tis. CZK byly zaslány
spolup íjemcům.

Celkové náklady vynaložené na výzkum a vývoj
Celkové náklady
Z toho vlastní nákl. nehrazené z dotací

2016
74 398
59 132

36

2015
77 393
54 440

2014
75 753
36 524

37

