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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY 

Vážení přátelé,
Feronu, jako podnik s dlouholetou tradicí, čeká zanedlouho 
oslava dvou stovek let existence. Číslo je to úctyhodné, ale 
sám obor, v němž společnost působí, je ještě starší a jeho 
základy sahají až k počátkům lidstva samého. Už pravěký člověk 
objevoval a používal v přírodní formě kovy jako měď, zlato či 
stříbro. Počátky samotné hutnické výroby železa pak spadají 
zhruba do 2. tisíciletí př. n. l., v Evropě do 6. století př. n. l. 
A přestože doba železná skončila podle historiků někdy se 
začátkem našeho letopočtu, já si troufám tvrdit, že svým 
způsobem trvá a rozvíjí se neustále a každý z nás ví, že snad není 
oboru, kde by ocel či jiné kovy neměly stěžejní místo. A že jsou 
to často oblasti na hony si vzdálené – stavebnictví a proti němu 
medicína, automobilový průmysl a klenotnictví, případně těžký
průmysl a elektrotechnika.

Hutnictví je zkrátka obor s neochvějnou základnou, na níž 
Ferona staví, rozvíjí se a rozšiřuje svůj vliv do celé Evropy 
a v dohledné době jistě i do světa. Od roku 2004 je Ferona 
stoprocentně ve vlastnictví anglické společnosti IRG Steel; 
konzervativní anglický duch je spojen s osvědčeným německým 
modelem řízení a mladým, zdatným a pracovitým českým 
managementem, který do firmy přináší své neotřelé know-how. 
Kromě toho Ferona působí na Slovensku a v Polsku, takže o jejím
mezinárodním charakteru a dopadu nelze pochybovat. 

V rámci světových souvislostí ale v průběhu posledních let 
dochází v našem oboru k převratným změnám zejména vlivem 
globalizace. Ferona se ale měnící se situaci a podmínkám 
přizpůsobuje velmi dobře. Důkazem je i náš úspěšný loňský rok, 
kdy jsme zůstali věrni naší nabídce opravdu širokého rozsahu 
služeb, a tato naše strategie se vyplatila. Významným mezníkem 
bylo rozšíření Ferony do již zmíněného Polska a konsolidace ve 
slovenské Feroně. V rámci středoevropského trhu jsme se snažili 
stát dobrým partnerem některým nadnárodním společnostem, 
působícím v Česku, na Slovensku i v Polsku. A troufám si
tvrdit, že jsme v tom byli úspěšní.
  
Ferona je bezesporu podnik s pevnou tradicí a zároveň 
moderním myšlením. Neustále rozšiřuje území, na kterém 
působí, i služby, které nabízí, a jistě ji čeká dlouhá a slibná 
budoucnost. Jsem si velmi dobře vědom, že ničeho z toho 
by nebylo dosaženo bez usilovné práce všech našich 
spolupracovníků, stejně jako našich dodavatelů, odběratelů 
a vůbec všech obchodních partnerů. 

Chci vás všechny ubezpečit, že si velmi vážím úsilí, 
které vynakládáte, a chtěl bych využít této příležitosti nejen 
k poděkování, ale i k přání mnoha úspěchů v budoucnosti. 

Robert Kay, předseda dozorčí rady
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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY 
PŘEDSTAVENSTVA

Když v roce 1829 založil v Praze L. G. Bondy železářský 
velkoobchod, jistě netušil, jak dlouhé a pevné tradici tím položil 
základ. Jeho podnik se stal o devadesát let později akciovou 
společností Ferra a.s., a v roce 1972 společností Ferona, která 
v různých obměnách funguje dodnes. Při pohledu na takto 
dlouhou a bohatou historii Ferony mě napadá, že by ji leckdo 
mohl vidět jako sice zkušenou a důstojnou starou dámu, leč 
již unavenou, odpočívající a se vzpomínkami na minulost.

Já ji však vidím zcela jinak. Je stejná jako naše děti. Každý 
rok o něco poporoste, něco se naučí, trochu zesílí, mozek, 
svaly a celý organizmus je připraven se prosadit v zesilující 
konkurenci. Někdo může namítnout, že každý to své dítě 
vidí jako to nej…, my se však můžeme hrdě pochlubit ročním 
vysvědčením a výbornými výsledky v oblastech  služeb, šíře
nabízeného sortimentu, působení na českém trhu a v neposlední
řadě i expanze na zahraniční trhy.

Široká a ucelená nabídka hutních produktů (200 000 t  materiálu 
v 11 moderních skladech) a služeb s nimi spojených, vysoká 
úroveň logistiky a zákaznická orientace prodeje nám pomohly 
udržet vysoký podíl našeho prodeje na celkové spotřebě oceli 
v ČR. Poprvé v novodobé historii Ferony náš hmotný prodej 
přesáhl 1 milion tun. Zavedený systém managementu jakosti 
a jeho rozšíření o ISO/TS 16949 nám umožňuje začít 
s dodávkami do nejrychleji se rozvíjející oblasti průmyslu, tj.
výroby automobilů.

Na začátku července 2007 zahájila prodej dceřiná společnost 
Ferona Polska s.a., v Myslowicích, což byla pro Feronu zásadní
událost. Polsko je totiž opravdu velkým trhem, kde se rozvíjí 
celé hospodářství a stavebnictví především. Spotřeba železa 
na jednoho obyvatele je však zatím o polovinu menší než 
v západní Evropě, což ukazuje na to, že investice do tohoto 
trhu je správná a je na něm možné ještě mnohé dokázat. 
Naší další strategií tedy je v průběhu následujících let 
vybudovat v Polsku regionální síť skladů a obchodních 
zastoupení, díky které budeme schopni obsluhovat klienty 
v celé zemi. Ferona Polska by se takto měla zařadit mezi pět
největších obchodníků hutním materiálem v Polsku.

Už od začátku 90. let působí na Slovensku velmi úspěšně 
dceřiná společnost Ferona Slovakia, a.s. Na základě strategie 
přijaté novým managementem této společnosti chceme na 
Slovensku v následujících pěti letech zdvojnásobit obrat a tím 
Feronu Slovakia vrátit na první místo v prodeji hutního materiálu. 

Je pěkné si připomínat dlouhou historii a s ní spojené tradice, 
je potřeba vyzdvihnout dosažené úspěchy a těšit se z nich, 
ale je také nezbytně nutné věřit v budoucnost. Já i celé vedení 
společnosti jsme přesvědčeni, že ač skoro 180letá, je Ferona 
stále mladá, plná síly a nápadů a nejlepší roky má teprve před 
sebou. Věřím, že vy, naši zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé 
a všichni obchodní partneři, tyto krásné roky prožijete s Feronou 
a společně vytvoříme novou „historii“ – naši budoucnost.

Jiří Plajner, předseda představenstva, generální ředitel 
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IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI

wObchodní firma: Ferona, a.s.

wIdentifikační číslo: 26 44 01 81

wSídlo: Havlíčkova čp. 1043/11
111 82 Praha 1

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7143.

wDatum vzniku: 21. 3. 2001

Společnost byla původně založena jako Rekulus, a.s., a to 
skupinou ve shodě jednajících majoritních akcionářů tehdejší
společnosti Ferona, a.s. (IČ 25 79 20 75).

K rozhodnému dni 1. 4. 2001 převzala společnost jako hlavní 
akcionář podle § 220p obchodního zákoníku společnost 
Ferona, a.s. (IČ 25 79 20 75), a to na základě smlouvy 
o převzetí schválené valnými hromadami obou společností 
dne 27. 6. 2001. Zápis převzetí do obchodního rejstříku 
nabyl právní moci dne 29. 8. 2001. Na základě smlouvy 
o sloučení převzala společnost jako společnost nástupnická 
jmění zanikající mateřské společnosti STEEL INVESTMENTS
GROUP, a.s., k rozhodnému dni 1. 1. 2005.

wZákladní kapitál: 3 000 000 000 Kč

Vlastníkem společnosti je IRG STEEL LIMITED se sídlem 
Londýn WC2B 4JF, 95 Aldwych, Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska. Tento jediný akcionář vlastní 
k 31. 12. 2007 celkem 300 ks akcií na jméno ve jmenovité
hodnotě 10 000 000 Kč – neregistrované akcie v listinné podobě.

2

7



2

8

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

Současná Ferona navazuje na činnost svých právních 
předchůdců, kteří se v dobovém kontextu historie tehdejšího 
Československa po roce 1945 pod různými názvy a v různých 
organizačních formách zabývali distribucí hutních výrobků.
Navazuje tak na podnikatelskou tradici, která na území 
České republiky sahá až do roku 1829.

Základním předmětem podnikání společnosti je skladový 
velkoobchod, zaměřený na nákup, skladování, úpravu a prodej 
hutních výrobků, hutních druhovýrobků, neželezných kovů 
a navazujícího železářského sortimentu. Obchodní činnost 
Ferony je orientována především na tuzemský trh. Okruh 
zákazníků tvoří tisíce především středních a menších 
průmyslových, stavebních, zemědělských a obchodních 
firem a živností, pro které není efektivní nakupovat přímo 
od výrobců. Ferona je schopna ve svých prodejních 
jednotkách – velkoobchodních skladech i maloobchodních 
prodejnách – obsluhovat nejširší spektrum zákazníků, od
velkých průmyslových firem až po drobnou klientelu.

Akciová společnost Ferona, a.s., je organizačně členěna na tři 
územně definované prodejní divize. Čtvrtou divizí je servisní 
centrum na příčné i podélné dělení za studena válcovaných 
ocelových svitků. Všechny čtyři divize jsou do obchodního
rejstříku zapsány jako odštěpné závody:
 

wDivize I. se sídlem v Praze má pobočky v Liberci 
   a Hradci Králové a další provozovnu v Českém Brodě.
  

wDivize II. se sídlem v Chomutově má pobočky v Plzni 
   a Českých Budějovicích (provozovna v Ostrově nad Ohří 
   je pronajata).
 

wDivize III. se sídlem v Olomouci má pobočky v Brně 
   a Ostravě a další provozovny v Jihlavě a Starém Městě 
   u Uherského Hradiště.
  

wDivize IV. – Steel Servis Centrum sídlí v Hradci Králové.
 
Zákazníci mohou se svými dotazy či objednávkami kontaktovat
kterékoliv z uvedených míst.

FERONA, a.s.

Divize I. Divize II. Divize III.

H. KRÁLOVÉ  OLOMOUC  

OSTRAVA  

BRNO  

JIHLAVA  

STARÉ MĚSTO

Divize IV.

ČESKÝ BROD

CHOMUTOV  

PLZEŇ  

Č. BUDĚJOVICE

PRAHA  

LIBEREC  

H. KRÁLOVÉ  
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DOZORČÍ RADA, PŘEDSTAVENSTVO
A ŘEDITELÉ SPOLEČNOSTI

Dozorčí rada, představenstvo a ředitelé společnosti jsou uvedeni
podle stavu platného k 31. 12. 2007.

DOZORČÍ RADA

Robert Kay, předseda dozorčí rady, narozen v r. 1949, vznik
členství v dozorčí radě 1. 1. 2005;
 
Ing. Jiří Hypš, místopředseda dozorčí rady, narozen v r. 1943, 
absolvent Vysoké školy zemědělské – provozně ekonomické
fakulty, vznik členství v dozorčí radě 1. 1. 2005;
  
Roman Cypro, narozen v r. 1963, absolvent střední odborné 
školy, zaměstnancem společnosti od r. 1987, zvolen za 
zaměstnance společnosti, vznik členství v dozorčí radě
22. 3. 2007.

PŘEDSTAVENSTVO

Jiří Plajner, předseda představenstva, absolvent gymnázia,
narozen v r. 1961, člen statutárního orgánu od 1. 1. 2005;
 
Ing. Miroslav Horák, místopředseda představenstva, narozen 
v r. 1970, absolvent Vysoké školy ekonomické, člen statutárního
orgánu od 1. 1. 2005;
 
Ing. Pavel Horák, narozen v r. 1962, absolvent Českého 
vysokého učení technického, člen statutárního orgánu od 
1. 1. 2005;
 
Ing. Milan Rada, narozen v r. 1963, absolvent Vysoké školy
ekonomické, člen statutárního orgánu od 1. 1. 2005;
 
Ing. Miroslav Vaníček, narozen v r. 1961, absolvent Vysoké
školy ekonomické, člen statutárního orgánu od 1. 1. 2005.
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ŘEDITELÉ SPOLEČNOSTI

Jiří Plajner, generální ředitel, narozen v r. 1961, absolvent
gymnázia, zaměstnanec společnosti od roku 1992;
 
Ing. Miroslav Horák, obchodní ředitel, narozen v roce 1970, 
absolvent Vysoké školy ekonomické, zaměstnanec společnosti
od roku 1996;
 
Ing. Pavel Horák, ředitel logistiky, narozen v roce 1962,
absolvent ČVUT, zaměstnanec společnosti od roku 1986.
 
Ing. Milan Rada, ředitel lidských zdrojů a informatiky, narozen 
v r. 1963, absolvent Vysoké školy ekonomické, zaměstnanec
společnosti od roku 1992;
 
Ing. Miroslav Vaníček, finanční ředitel, narozen v r. 1961, 
absolvent Vysoké školy ekonomické, zaměstnanec společnosti
od r. 1985;

2
Ing. Petr Mikulecký, ředitel Divize I., odštěpného závodu se 
sídlem v Praze, narozen v r. 1966, absolvent stavební fakulty
ČVUT, zaměstnanec společnosti od roku 2003;
 
Miroslav Vrkota, ředitel Divize II., odštěpného závodu se sídlem 
v Chomutově, narozen v r. 1957, absolvent SPŠ strojní,
zaměstnanec společnosti od roku 1992;
 
Ing. Petr Vlach, ředitel Divize III., odštěpného závodu se sídlem 
v Olomouci, narozen v roce 1965, absolvent strojní fakulty VUT,
zaměstnanec společnosti od roku 1989;
 
Doc. Ing. Ivo Juřička, CSc., ředitel Divize IV. – Steel Servis 
Centrum, odštěpného závodu se sídlem v Hradci Králové, 
narozen v roce 1963, absolvent fakulty metalurgie 
a materiálového inženýrství VŠ báňské, zaměstnanec
společnosti od roku 2003.

FERONA – KONSOLIDAČNÍ CELEK
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ZAČLENĚNÍ SPOLEČNOSTI DO 
KONSOLIDAČNÍHO CELKU

Ferona, a.s., je mateřským podnikem ve skupině, do které 
k 31. prosinci 2007 patřily tyto ovládané osoby a účetní
jednotky pod podstatným vlivem a jimi ovládané osoby:

FERONA Slovakia, a.s.

a) Sídlo a IČ     Bytčická 12, Žilina, Slovensko
   IČ 36401137

b) Další provozovny   Bratislava, Nitra, Martin, Košice
c) Činnost      velkoobchod hutními výrobky
d) Vlastní kapitál     1 050 511 tis. Sk
e) Výsledek hospodaření roku 2007    20 136 tis. Sk
f) Podíl Ferony, a.s., na základním kapitálu             100 %
g) Účetní hodnota podílu Ferony, a.s. (netto) 681 152 tis. Kč

Ferona Polska, S.A.

a) Sídlo a IČ         Mikolowska  31, Myslowice, Polsko       
 IČ 240569429

b) Další provozovny  žádné
c) Činnost      velkoobchod hutními výrobky
d) Vlastní kapitál   4 660 tis. PLN
e) Výsledek hospodaření roku 2007      − 1 840 tis. PLN 
f) Podíl Ferony, a.s. na základním kapitálu              100 %
g) Účetní hodnota podílu Ferony, a.s. (netto)   48 557 tis. Kč

FERONA – Dělící centrum, a.s.

a) Sídlo a IČ     Plzeňská 18, Ostrava
   IČ 26168634

b) Další provozovny               žádné
c) Činnost   dělení ocelového pásu
d) Vlastní kapitál   93 195 tis. Kč
e) Výsledek hospodaření roku 2007   20 626 tis. Kč
f) Podíl Ferony, a.s., na základním kapitálu              100 %
g) Účetní hodnota podílu Ferony, a.s.        57 257 tis. Kč

FERONA, a.s. FERONA 
SLOVAKIA, a.s.

FERONA 
POLSKA, S.A.

FERONA – 
DĚLÍCÍ 

CENTRUM, a.s.

FERONA
THYSSEN 

PLASTICS, s.r.o.

FERONA
THYSSEN PLASTICS
SLOVAKIA, s.r.o.

FERONA THYSSEN PLASTICS, s.r.o.

a) Sídlo a IČ  ul. ČSA 730, Velká Bystřice
   IČ 25354418

b) Další provozovny                                     Králův Dvůr, Brno
                     a  FTP Slovakia, s.r.o., Bratislava, 

    Slovensko *)
c) Činnost velkoobchod technickými plasty
d) Vlastní kapitál 111 602 tis. Kč
e) Výsledek hospodaření roku 2007     4 646 tis. Kč
f) Podíl Ferony, a.s., na základním kapitálu                50 %
g) Účetní hodnota podílu Ferony, a.s.           8 218 tis. Kč

*) FTP Slovakia, s.r.o., Bratislava
a) Sídlo a IČ       Púchovská 14, Bratislava, Slovensko

      IČ 35861134
b) Další provozovny                  žádné
c) Činnost       velkoobchod technickými plasty
d) Vlastní kapitál        9 334 tis. Sk
e) Výsledek hospodaření roku 2007               2 228 tis. Sk
f) Podíl FERONA THYSSEN PLASTICS

na základním kapitálu                 100 %
g) Účetní hodnota podílu

FERONA THYSSEN PLASTICS, s.r.o.         3 167 tis. Kč
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HODNOCENÍ ROKU 2007

Po velice úspěšném roce 2006 jsme chtěli i v dalším období 
navázat dobrými výsledky. To se podařilo nejen v oblasti
ekonomických výsledků, ale i v upevnění naší pozice na trhu.
  
Celkový prodej přesáhl 1 mil. tun, což je rekord novodobé
historie firmy. Navíc bylo tohoto výsledku dosaženo z 97 %
prodejem do tuzemska.
  
Vývoj cen v roce 2007 byl ukázkou zrychlování cyklů v ocelářství,
kdy v prvním pololetí ceny hutní produkce rostly a vlivem
přesycení trhu byli výrobci nuceni opět ceny ve druhé polovině
rokusnižovat.
 
Situace na trhu byla rozkolísaná i z hlediska spotřeby, kdy byla
v prvním čtvrtletí roku, i vlivem velmi teplého počasí, poptávka 
obrovská. Postupně se dostávala do obvyklých kolejí a koncem
roku byla patrná snaha o snížení zásob.
  
V roce 2007 jsme výrazně (konkrétně o 10 %) navýšili prodej 
v komoditě plochých výrobků, které jsou nyní nejsilnější
sortimentní skupinou. Velmi pozitivní je i růst prodeje o 15 % 
u materiálů s vyšší přidanou hodnotou, a to jak u ušlechtilých, 
tak u nerezových materiálů.
 
Struktura našeho prodeje je již tradičně založena na široké 
skupině zákazníků, jejichž nejsilnějšími obory jsou stavebnictví,

 

Velmi pozitivní je i růst prodeje do automobilového průmyslu, kde 
jsme připraveni z hlediska technologií i procesů řízení svůj podíl
i nadále navyšovat.
  

Překročením hranice prodeje 1 mil. tun jsme nejen pokořili 
magickou metu, ale Ferona se tak neoddiskutovatelně zařadila
do první ligy evropských distributorů hutních materiálů.
  

Za dosažené výsledky patří poděkování všem našim 
pracovníkům, za spolupráci našim zákazníkům a za vstřícný
přístup našim dodavatelům.
  

Mezi hlavní partnery v oblasti nákupu patří tuzemský 
Mittal Ostrava, Moravia Steel, Vítkovice Steel a Jäkl a v zahraničí 
na Slovensku U. S. Steel Košice a Železárny Podbrezová, 
v Polsku Mittal Poland a CMC Zawiercie a v Německu Ekostahl,
Salzgitter atd.
  

Všem přeji další úspěšný obchodní rok.

VÝHLED A PŘEDPOKLADY ROKU 2008

Odhady vývoje klíčových ukazatelů napovídají, že ekonomická
situace v ČR bude i v dalším roce pro spotřebu oceli příznivá.
  

Snižování zásob na konci roku 2007 a očekávaný růst nákladů 
na vstupní materiál pro výrobu oceli povedou pravděpodobně 
k růstu cen finální produkce, a to především v 1. pololetí roku
2008.
   

Z hlediska rozvoje společnosti považujeme za klíčovou realizaci 
našeho investičního programu v oblasti nových technologií
úpravy zboží i našich dalších projektů a rozšíření aktivit
společnosti na nové trhy.
  

Plán na rok 2008 předpokládá dosažení tržeb za prodej zboží 
ve výši 23 600 mil. Kč a hrubý zisk před zdaněním je plánován 
ve výši 551 mil. Kč.
  

Objem investičních výdajů bude v roce 2008 činit 234 mil. Kč 
a investice budou mít především modernizační a rekonstrukční 
charakter. Nejvýznamnější takovou investicí bude rekonstrukce
dopravní obslužnosti v pobočce Hradec Králové.
 

Naše aktivity v prodeji budou i nadále zaměřeny na zkvalitnění 
služeb pro zákazníky a na jejich podporu v oblasti zásobování 
hutním materiálem. Náš zkušený obchodní tým je připraven 
a věřím, že za rok budeme hodnotit opět velmi úspěšné období.

Ing. Miroslav Horák, obchodní ředitel
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KOMODITA PLECHY A PLOCHÉ VÝROBKY

Nákup a prodej plochých výrobků představuje jednu 
z významných komodit společnosti a její podíl neustále rok 
od roku roste. Tak tomu bylo i v roce 2007, kdy v první
polovině roku výrazně narostla poptávka po dané komoditě, 
ale zvýšila se i cenová hladina, což se pozitivně projevilo 
v nárůstu tržeb za prodej zboží. Podařilo se splnit v této
výrobkové skupině plánované ukazatele.
Významným skokem v rozvoji komodity je uzavření ročních 
smluv o dělení svitků s některými významnými subdodavateli
do automobilového průmyslu. 
V roce 2007 pokračovala spolupráce s významnými dodavateli,
jakými jsou v tomto regionu Arcelormittal, U. S. Steel, Evraz 
Vítkovice a další. Jsme přesvědčeni, že bude spolupráce se 
současnými dodavateli, ale i novými partnery i nadále v roce 
2008 úspěšně pokračovat a že to přispěje k upevnění našeho
jména a pozice v této oblasti na trhu ČR.

KOMODITA TRUBKY

Z hlediska nákupu komodity trubek lze rok 2007 rozhodně
považovat za úspěšný.
I přes složitou situaci v segmentu bezešvých trubek, kde byl 
prodej na českém trhu ovlivněn dovozy levných trubek z Číny, 
se podařilo splnit v komoditě plánované klíčové ukazatele. 
Dalším důležitým přínosem roku 2007 bylo upevnění vzájemné
spolupráce s klíčovým výrobcem uzavřených profilů Jakl Karviná. 

KOMODITA UŠLECHTILÁ OCEL

Výrazným prvkem obchodování s ušlechtilými ocelemi byl 
průběžný růst cen a zároveň vysoká poptávka po tomto
materiálu.
Klíčovým faktorem zvyšující se poptávky je především světový 
trend snížení objemu zpracované oceli při současném zvýšení
kvality finálního výrobku.  
Rozšiřování kapacit na úpravu materiálu je trendem, který se 
především u této komodity jeví jako nezbytný krok ke zkvalitnění 
nabídky a zvýšení PH pro naše zákazníky.

SORTIMENT

Rozsáhlý sortiment nabízeného zboží, čítající přes patnáct tisíc 
položek, je nakupován u desítek renomovaných tuzemských 
i zahraničních výrobců oceli.

Protože trendy v oblasti výroby a distribuce oceli dnes stále 
více ukazují, jak důležitá je precizně fungující nabídka, je 
součástí strategie firmy Ferona stále další postupné rozšiřování 
nabízeného sortimentu především pokud jde o nové jakosti
materiálu.

ROZBOR JEDNOTLIVÝCH 
KOMODIT A. S. FERONA 

KOMODITA DLOUHÝCH VÝROBKŮ
 
Pro komoditu dlouhých výrobků je charakteristické, že od 
počátku roku 2007 rostla v průběhu prvního pololetí cena
vstupů.
Vývoj prodeje komodity ovlivnil zejména prodej betonářské
žebírkové oceli v souvislosti s pokračujícím stavebním boomem
v ČR. Také v prodeji nosičů došlo k nárůstu, a to nejen do
stavebního sektoru, ale i do sektoru výroby ocelových
konstrukcí.
Do celkového prodeje stavebních profilů se výrazně promítla
služba dělení profilů z 24metrových nosičů.
Struktura dodavatelského portfolia se po spojení Mittalu
a Arceloru mírně změnila. Zvýšila se koncentrace dodávek 
od rozhodujícího lokálního výrobce. Současně jsme
pokračovali v dlouhodobé spolupráci s ostatními, nejen
lokálními výrobci.
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4KOMODITA NEREZOVÉ OCELI

V komoditě nerezové oceli bylo v roce 2007 dosaženo 
historicky nejlepšího výsledku objemu prodeje. Toto je 
přímým efektem projektu rozvoje komodity nerezových 
ocelí ve společnosti Ferona, a.s., který byl vypracován 
na základě záměru vedení společnosti z přelomu let 2005 
a 2006 posílit prodeje vysokojakostních ocelí.
Sílící pozice společnosti Ferona, a.s., na trhu je důsledkem
výrazného rozšíření sortimentní nabídky nerezových 
ocelí, zvýšení skladových zásob, zavedení nových služeb 
a v neposlední řadě posílení týmu prodejců – specialistů.  

KOMODITA HUTNÍ DRUHOVÝROBKY

Tato komodita zaznamenala v loňském roce významný nárůst 
prodeje. Hlavní výrobkovou skupinou v roce 2007 byla skupina 
za tepla válcovaných drátů. Současně vzrostl i prodej materiálů
ke svařování, který již tradičně patří do nabídky Ferony. 
Mezi nejvýznamnější dodavatele patří v tažených drátech 
Moravskoslezské drátovny Ostrava, Heko Praha, v oblasti 
svařování Esab Vamberk, Lincoln Electric, v roštech V-Kuty, 
Lichtgitter, FB Trading a v pletivu Retic Nové Sady, Dops
Rádkyně.

KOMODITA NEŽELEZNÝCH KOVŮ

Po bezmála tříletém stálém růstu cen kovů se ceny ustálily, 
v průběhu roku 2007 kolísaly, ke konci roku dokonce klesaly. 
Dlouhodobý převis poptávky se zvýšením výrobních kapacit
podařilo naplnit a poptávka s nabídkou se vyrovnaly.
U některých druhů materiálu (zejména na bázi mědi) se vzhledem 
k vysokým cenám kovu začaly hledat náhrady a spotřeba 
výrazně klesla. Vedle toho začala výrazně stoupat spotřeba
hliníkových materiálů, především profilů a plochých výrobků.
Tento trend pomohl v roce 2007 zmírnit dopady poklesů
spotřeby měděných výrobků.
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VÝZNAMNÉ
PROJEKTY

5
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V každém období existují zakázky a projekty, jejichž význam je 
potřeba vyzdvihnout a na něž je každý podnik právem pyšný. 
V roce 2007 patřily mezi takovéto zvláštní projekty Ferony
například tyto zakázky:

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY

Materiál dodávaný akciovou společností Ferona je používán
firmou SIAG CZ s.r.o., na výrobu větrných elektráren.

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

Akciová společnost Ferona dodává měsíčně cca 100 – 300 tun
profilové oceli společnosti SEG s.r.o., která se zabývá
především montážní činností v oblasti elektrických zařízení,
výrobou stožárů a konstrukcí pro energetiku a projektováním
elektrických zařízení.

18



5
PEC NA PORCELÁN

Ferona, a.s., dodala materiál (především plechy, trubky, profily) 
významnému zákazníkovi Grün Karlovy Vary, který vyrobil 
a zprovoznil výrobní pec pro firmu Karlovarský porcelán v Nové
Roli.

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

 
V roce 2007 byla zahájena konstruktivní spolupráce se 
segmentem automobilového průmyslu, tj. podniky vyrábějícími
automobily, včetně subdodavatelů vyrábějících díly z plechu
tvářením.

Autobusy

Jednou z perspektivních a neustále se rozvíjejících firem,
vyrábějících nové moderní modely autobusů, je firma Iveco
Czech Republic, a.s. 
Ferona, a.s., Steel Servis Centrum vyrábí moderní technologií
firmy FIMI pásovou ocel pro díly autobusů.
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MOSTNÍ STAVITELSTVÍ

SMP CZ, a.s., se specializuje na stavby mostů a velkou měrou
se též podílí na opravách a rekonstrukcích mostních
konstrukcí, vodohospodářských staveb, ale i jiných stavebních 
objektů. V roce 2007 přispěla Ferona, a.s., mj. dodávkami 
betonářské oceli na realizaci stavby mostu na Silnici I/6
Karlovy Vary – západ.

Práce na přemostění přes řeku Odru prováděla firma Eurovia
Sok, s.r.o. Dodávku plechů realizovala Divize I.

20
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FERONA JAKO 
ODPOVĚDNÁ A SILNÁ 

SPOLEČNOST
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CHARITA A ZDRAVOTNICTVÍ

Nadace Křižovatka – pomoc dětem postiženým 
syndromem náhlého úmrtí 
Nadace Křižovatka vybavila monitory BABYSENSE za dobu 
svého působení nemocnice ve všech regionech ČR. Akciová 
společnost Ferona již dlouhá léta věnuje monitory Fakultní
nemocnici Motol.
Z dopisu doc. MUDr. Zobana, CSc., zástupce přednosty pro 
neonatologii, novorozenecké oddělení: „Dovolujeme si Vám 
poděkovat za finanční dar pro pořízení monitorů Babysense, 
které nám byly v letošním roce věnovány prostřednictvím 
Nadace Křižovatka. Velmi si Vaší pomoci vážíme a jsme Vám 
za ni vděční. Vybavení těmito přístroji nám umožňuje dále 
zdokonalovat léčebně-preventivní péči o naše malé pacienty.“

Nadace Jedličkova ústavu – základním posláním Nadace 
je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot 
za účelem rozvoje a obnovy Jedličkova ústavu, podpora 
sociální a pracovní rehabilitace handicapovaných osob a jejich
zařazení do společnosti.
Za dlouhou dobu spolupráce Ferona pomohla mnoha
postiženým spoluobčanům a v této záslužné činnosti bude
nadále pokračovat.

Akciová společnost Ferona je stabilním a pravidelným 
článkem mnoha prestižních studií. Stala se bezesporu jednou
z nejúspěšnějších společností a jedním z nejvýznamnějších
zaměstnavatelů v mnoha regionech v České republice.
 
Jako taková si je společnost Ferona vědoma toho, že 
k dobrému jménu silné a hospodářsky stabilní firmy patří
podpora neziskového sektoru, kultury, sportu a charity. 
Ani Ferona není v tomto ohledu výjimkou a v uplynulém 
roce podpořila celou řadu rozmanitých aktivit a přispěla na 
nákup mnoha pomůcek, přístrojů a vybavení v charitativních 
i zdravotnických zařízeních.
  

PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI
 

Ondřej Štěpánek a Jaroslav Volf – kanoisté, kteří se v roce
2007 mohou opět pyšnit vynikajícími sportovními výsledky:
2. místo ME hlídky (týmový závod)
5. místo MS (individuální závod)
1. místo MS hlídky (týmový závod)
2. místo v celkovém pořadí světového poháru
  
V roce 2008 čeká tuto sympatickou dvojici mladých sportovců
mnoho náročných závodů – ME v Polsku, Světový pohár 
v ČR, Slovinsku, Německu a OH v Číně.
 
Akciová společnost Ferona bude i nadále mladé kanoisty
podporovat a pomáhat k dosažení jejich vysněných cílů.

100 NEJ100 NEJ
nejúspěšnější a největší firmy

v České republice
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INVESTIČ NÍ
Č INNOST
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Investiční činnost v roce 2007 se soustředila opět především 
na obnovení investic směřujících ke zkvalitnění služeb našim 
zákazníkům. Byl pořízen dlouhodobýhmotný a nehmotný 
majetek v hodnotě 227 046 tis. Kč. Z toho 163 286 tis. Kč
činily investice do strojů a zařízení, když nejvíce bylo 
vynaloženo na jeřábovou techniku a na zařízení pro úpravy
prodávaného zboží. Na obnovu dopravních prostředků připadalo
49 479 tis. Kč.
 
Investice do staveb představovaly 63 760 tis. Kč, mezi významné
akce stavebního charakteru patří dostavba skladového areálu
v pobočkách Plzeň a Praha. 

Ing. Pavel Horák, ředitel logistiky
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8DĚLENÍ ZA TEPLA VÁLCOVANÝCH SVITKŮ

V areálu pobočky Ferona Ostrava zajišťuje společnost Ferona 
– Dělící centrum, a.s. (FDC) dělení za tepla válcovaného 
materiálu. Tato služba je realizována na příčně dělící lince
WEAN DAMIRON a podélně dělící lince firmy BKM.
Standardní mezní odchylky rozměrů a rovinnosti plechů 
jsou potvrzovány dle normy EN 10051 + A1 a jakost dle 
EN 10025-2 včetně vystavení inspekčního certifikátu dle 
EN 10204 – 3.1. Jiné jakosti, zpřísněné tolerance a další
upřesnění výroby jsou předmětem osobního jednání před
uzavřením kupní smlouvy.

VYPALOVÁNÍ PLECHŮ

Jednou z oblastí hlavních investičních záměrů je rozšiřování 
a další zkvalitňování služeb pálení plechů. Je to reakce na 
stále se zvyšující zájem trhu o tuto službu. Hladké, žebírkové 
či slzičkové plechy jsou ve Feroně vypalovány do libovolných
tvarů při maximálním formátu až 3000 × 12 000 mm, 
v tloušťce od 1 do 250 mm.
Služba funguje na pálicích automatech v pobočkách Plzeň, 
Hradec Králové, Brno a Olomouc. K vypalování plechů
slouží stroje MGM CORTINA a MGM OMNICUT s autogenní
výbavou a plazmovými zdroji firmy HYPERTHERM.

DĚLENÍ BLOKŮ

Především nástrojárny využívají službu dělení bloků 
a kulatin z ušlechtilých ocelí i neželezných kovů. 
Dělení se provádí na blokových pásových pilách Kasto 
pro maximální rozměry 1000 × 1300 × 4000 mm. 
Jako servisní služba nástrojárnám pracuje v Olomouci 
centrum pro dělení bloků a kulatin z ušlechtilých ocelí 
i neželezných kovů. Dělení probíhá na blokových pásových 
pilách KASTO BBS U10 × 13 pro max. rozměry 
1 000 × 1 300 × 4 000 mm a KASTO BBS U8 × 10 pro 
max. rozměry 860 × 1 060 × 3 000 mm (max. hmotnost 
bloku 16 000 kg). Pracoviště je vybaveno také pásovými
pilami KASTO TEC Ac5 a KASTO TWIN A4.

DOPRAVA

Pro účely dopravy materiálu zákazníkům využívá společnost
Ferona především 108 vlastních nákladních vozidel Mercedes-
Benz a vozidla smluvních dopravců. Pro přepravu menších 
zakázek na větší vzdálenosti je využívána sběrná služba 
za zvýhodněné ceny.

Vlastní vozidla jsou ve velké míře vybavena zařízeními na 
složení materiálu, což v mnoha případech výrazně šetří
náklady zákazníků a čas dodání.

DĚLENÍ TYČOVÉHO MATERIÁLU

Každý skladový areál je vybaven pracovištěm na dělení 
tyčového materiálu v obvyklých délkách do 12 m. Dělení
nosičů HEA, HEB, I a U (euronosiče) do délky 22 m v profilu
do 600 mm provádíme centrálně v pobočce Olomouc. 
Pro přesné dělení je používána nejmodernější technologie
firmy KALTENBACH.

DĚLENÍ ZA STUDENA VÁLCOVANÝCH SVITKŮ

Ve Steel Servis Centru v Hradci Králové funguje moderní
technologické zařízení firmy FIMI, umožňující dělit v
podélném i příčném směru za studena válcované plechy 
s různou povrchovou úpravou ve svitcích o hmotnosti až 
30 tun. Výstupem příčného dělení jsou tabule o tloušťkách 
0,5 až 3 mm, v šířkách 300 až 1600 mm a délkách 500 až 
4000 mm. Výstupem podélného dělení jsou pásy různých
šířek od 30 mm do 1600 mm.
Kromě vlastní výroby z nakoupených svitků nebo z materiálu
zákazníka zajišťujeme ve Steel Servis Centru také dodávání
dokumentů kontroly k vyrobenému zboží.
Na přání zákazníků vyhotovujeme protokoly o měření
rozměrů dělených plechů.

V oblasti zkoušení materiálů a kalibrace měřidel jsou speciální 
požadavky zákazníků řešeny ve spolupráci s laboratořemi
předních českých technických univerzit.



8OHÝBÁNÍ SÍTÍ DO BETONU

Provádí se na stroji HAMBI KSE 602 V.

ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ 
A KALIBRACE MĚŘIDEL

Ve Steel Servis Centru v Hradci Králové pracuje 
zkušební laboratoř, která je schopna poskytovat služby 
v oblasti zajišťování jakostí materiálu. Na spektrometru 
SPECTROTEST CCD probíhají nedestruktivní metodou 
chemické rozbory a určuje se jakost nízkolegované 
uhlíkové a chromniklové oceli. Na trhacím stroji LABTEST
probíhají mechanické zkoušky v tahu, tlaku a ohybu 
s možností jak statických, tak dynamických zkoušek. 
Tvrdoměrem typového označení HPO 250 se provádí
měření tvrdosti materiálů. Zařízení je osazeno polo-
automatickým optickým měřením velikosti vtisku pomocí
kamery a obrazové analýzy.

Pro zkvalitnění služeb a podporu obchodní činnosti je 
v Praze dále zřízena Kalibrační laboratoř geometrických 
veličin, která byla autorizována Úřadem pro normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví pro ověřování stanovených 
měřidel v oboru délky – měřická pásma – a akreditována
Českým institutem pro akreditaci a kalibraci posuvných
měřidel, mikrometrů, koncových měrek, svinovacích metrů
a odměřovacích zařízení na dělicích linkách.

Prostřednictvím Kalibrační laboratoře je zajišťována také
neakreditovaná kalibrace tloušťkoměrů (na plechy), úhloměrů, 
úhelníků, rovinných pravítek a měřicího zařízení na lince pro
dělení plechů ve Steel Servis Centru.
Tyto metrologické služby jsou poskytovány nejen pro potřeby
Ferony, ale i pro ostatní firmy.

ÚPRAVY BETONÁŘSKÉ OCELI

Automatický stroj STEMA TWINMASTER rovná, stříhá 
a ohýbá betonářskou ocel z drátů o průměru od 6 do 
16 mm. Průměr od 6 do 39 mm je zpracováván na strojích 
EDDINGHAUS, na strojích HAMBI stříháme a ohýbáme 
sítě do betonu o průměru drátů od 4 do 8 mm.

ROVNÁNÍ A OHÝBÁNÍ OCELI ZE SVITKŮ

Na automatickém stroji STEMA TWINMASTER 16 II se 
rovná, stříhá a ohýbá betonářská ocel ze svitků drátů 
o průměru od 6 do 16 mm, novinkou je zpracování
nerezové betonářské oceli ze svitků drátů o průměru 
6, 8, 10 a 12 mm.

OHÝBÁNÍ OCELI V TYČÍCH

Betonářské oceli v tyčích v průměru od 6 do 39 mm jsou
ohýbány na stroji Peddinghaus Perfekt 42 CA.

STŘÍHÁNÍ S LASEROVÝM
ODMĚŘENÍM DÉLKY

Stroj Peddinghaus Simplex Al 3 000 umožňuje stříhání 
betonářských ocelí v tyčích o průměru od 6 do 39 mm 
a žebírkovou betonářskou ocel BSt 500 S.

STŘÍHÁNÍ SÍTÍ DO BETONU

Nůžkami HAMBI TV 60 je možno nastříhat tzv. kari sítě 
do betonu o průměru drátů od 4 do 8 mm, velikost oka
100, 150, 200 mm.

27
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SYSTÉM 
MANAGEMENTU JAKOSTI



9
Pro zajištění vysoké kvality dodávaného obchodního 
zboží a poskytovaných služeb má Ferona, a.s., zaveden 
a certifikován systém managementu jakosti dle normy
EN ISO 9001:2000.
Tento systém je v celé společnosti vymezen pro následující 
činnosti: nákup, skladování, úprava, prodej a doprava hutního
materiálu, druhovýrobků, neželezných kovů a navazujícího 
železářského sortimentu ve velkoobchodě a dále pro
podélné a příčné dělení ocelových svitků.

V roce 2007 Ferona, a.s., Steel Servis Centrum zavedla také
systém managementu jakosti dle ISO/TS 16949:2002 na
výrobu pásů a plechů pro automobilový průmysl podélným 
a příčným dělením ocelových svitků a získala příslušný
certifikát.

EN ISO 9001:2000

ISO/TS 16949:2002

29
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LIDSKÉ ZDROJE
 A PERSONÁLNÍ VÝVOJ
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Na pozitivních hospodářských výsledcích a na kvalitně
odváděné práci má samozřejmě hlavní podíl kvalita lidských
zdrojů společnosti. Ferona si je této skutečnosti dobře 
vědoma, svých věrných zaměstnanců si váží a snaží se je
náležitě zajistit, motivovat a ocenit.

ZAMĚSTNANCI V ČÍSLECH

V roce 2007 ve Feroně pracovalo v průměru 1 402
zaměstnanců, z toho 742 technickohospodářských
pracovníků, 573 pracovníků dělnických profesí, 80 obchodně 
-provozních pracovníků a 7 pracovníků v kategorii pomocného 
a obslužného personálu. Z hlediska kvalifikační struktury 
zaměstnávala Ferona v roce 2007 celkem 107 zaměstnanců
s vysokoškolským vzděláním, 561 zaměstnanců dosáhlo
středního odborného vzdělání s výučním listem, 413 úplného 
středního vzdělání s maturitou, 95 pracovníků má úplné 
střední vzdělání s vyučením i maturitou a 101 pracovníků
dosáhlo základního vzdělání.

Průměrný výdělek za uplynulý rok dosáhl částky 
31 183 Kč. Vývoj výdělku byl ovlivněn zejména zavedením
nového systému odměňování (modernizace mzdového
systému) od 1. 7. 2007.

VZDĚLÁVÁNÍ

Zajištění dalšího osobního rozvoje zaměstnanců bylo i v roce 
2007 důležitou složkou péče o zaměstnance. Hlavními 
směry vzdělávání byly stejně jako v předchozích obdobích 
jazyková výuka, odborné semináře a kurzy zaměřené na 
zvýšení odbornosti a profesních znalostí především 
pracovníků prodeje a dále standardní školení ke změnám 
v legislativě.

FIREMNÍ ČASOPIS

Pro své zaměstnance vydává společnost Ferona čtyřikrát 
do roka časopis Echo, jehož prostřednictvím informuje 
jednak o nejdůležitějším dění v rámci společnosti, ale přináší
i oddechová a zábavná témata, křížovky či soutěže o zajímavé
ceny, jimiž jsou každoročně například hodnotné zájezdy.

Ing. Milan Rada, ŘLZI
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HOSPODÁŘSKÉ
 VÝSLEDKY
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ZÁKLADNÍ UKAZATELE 
ZA POSLEDNÍ TŘI ROKY

Společnost plně navazuje na činnost svého právního 
předchůdce, který byl jako akciová společnost založen 
v roce 1992.

OBCHODNÍ ČINNOST

Ferona i v roce 2007 patřila k nejvýznamnějším společnostem
v oboru skladového obchodu s hutními výrobky,
druhovýrobky, neželeznými kovy a navazujícím železářským 
sortimentem v České republice. Její tržní podíl se liší podle
jednotlivých výrobků, ale v průměru se dlouhodobě pohybuje 
kolem 15 až 20 % dodávek pro tuzemskou spotřebu.

Ing. Miroslav Vaníček, finanční ředitel

Hmotný prodej
Tržby za prodej zboží
Hospodářský výsledek
Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry
Počet zaměstnanců

(tis. tun)
(mil. Kč)
(mil. Kč)
(mil. Kč)
(mil. Kč)
(mil. Kč)
(mil. Kč)
(osob)

2005 2006          2007

873
18 698

364
3 091
2 537
2 296
2 562
1 445

981
20 675

822
4 216
3 152
3 050
3 130
1 412

1 012
23 042

533
4 618
3 049
2 633
3 845
1 402

Společnost prodala svým zákazníkům 1 012 379 tun zboží, 
což je nárůst o 31 853 tun, tj. 3,2 % oproti roku 2006, a ve 
srovnání s rokem 2005 to představuje o 139 255 tun více, 
tedy o 15,9 %. Prodej ve hmotných jednotkách je v roce
2007 nejvyšší v historii společnosti. 
 

Tržby za prodej zboží dosáhly 23 041 996 tis. Kč, což 
představuje nárůst v hodnotě o 2 367 277 tis. Kč, tj. 
11,5 % oproti roku 2006. Ve srovnání s rokem 2005 je 
hodnota tržeb vyšší o 4 344 192 tis. Kč, což je zvýšení 
o 23,2 %.
 

Po propadu cen v roce 2005 došlo v průběhu roku 2006 
opět k jejich navýšení a při rostoucí hodnotě zásob na 
skladě měla tato skutečnost významný vliv na hodnotu 
pořízení prodaného zboží v důsledku rozpouštění oceňovací 
odchylky, která navyšovala obchodní marži. Tento trend 
přetrvával i v 1. pololetí roku 2007, avšak v jeho druhém 
pololetí došlo k ochlazení poptávky a postupnému poklesu 
cen, což vyvolalo opačný efekt na obchodní marži, než je 
popsán výše. Ferona přesto mírně posílila svoji pozici 
na trhu s hutními výrobky, čímž byla znovu potvrzena její
dobře nastavená marketingová a cenová politika. Společnost 
dosahuje převážné části svých tržeb na českém trhu a pouze
asi 1,5 % realizuje exportem do zahraničí. 
 

Struktura tržeb podle jednotlivých výrobkových skupin byla
v roce 2007 následující:

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

1 2 3 4 5 6 70 %

1 Dlouhé výrobky
2 Ploché výrobky  
3 Trubky
4 Ušlechtilá ocel
5 Korozivzdorná ocel
6 Hutní druhovýrobky
7 Neželezné kovy

30,3 %
45,8 %
11,0 %
2,8 %
2,0 %
3,1 %
5,0 %



11KOMENTÁŘ VÝVOJE
KOMENTÁŘ K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Rozhodující součástí výnosů společnosti je obchodní 
marže, která činila v roce 2007 1 910 081 tis. Kč, což 
je o 302 051 tis. Kč (o 13,6 %) méně než v roce 2006 
a o 306 314 tis. Kč více než v roce 2005. Pokles oproti 
roku 2006 byl způsoben cenovým vývojem v druhém pololetí 
roku 2007 při souběžném 16% nárůstu hmotného prodeje 
proti roku 2005. Tržby za služby, reprezentované dělením 
a úpravami materiálu, jako je například vypalování tlustých 
plechů podle požadavků zákazníků a služby poskytované 
dceřiným společnostem, dosáhly 184 902 tis. Kč, a tak oproti 
roku 2006 vzrostly o 27 457 tis. Kč, tj. o 17,4 %, a proti roku
2005 se zvýšily o 31,8 %.
 

Náklady na spotřebovaný materiál a energie představovaly 
1 334 414 tis. Kč, z toho spotřeba materiálu na výrobu 
v Divizi IV. – Steel Servis Centru dosáhla 1 193 486 tis. Kč, 
což představuje 89 %. V oblasti nakupovaných služeb byly 
největší položkou náklady na smluvní přepravné (44 % 
z nakupovaných služeb) a opravy a udržování (14 % 
z nakupovaných služeb).
 

V důsledku výše popsaných vlivů poklesla přidaná hodnota 
o 291 166 tis. Kč, takže činila 1 551 440 tis. Kč, což představuje 
snížení o 15,8 %, ale ve srovnání s rokem 2005 růst 
o 20,3 %. Celkové osobní náklady dosáhly 757 587 tis. Kč,
což je o 1,7 % více než v roce 2006. Odpisy dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku ve výši 220 820 tis. Kč
meziročně vzrostly o 6 %.
 

Provozní výsledek hospodaření dosáhl hodnoty 
811 002 tis. Kč, což je pokles proti předcházejícímu roku 
o 258 778 tis. Kč v důsledku výše popsaných vlivů, 
ale nárůst oproti roku 2005 o 234 535 tis. Kč.
 

Úrokové náklady z provozních úvěrů, které dosáhly výše 
151 924 tis. Kč a meziročně vzrostly o 32,6 % v důsledku 
nárůstu PRIBORu, zůstaly i nadále nejvyšší nákladovou
položkou v oblasti finančního výsledku hospodaření. Další 
finanční náklady, jako bankovní poplatky a kurzové ztráty,
představovaly 78 721 tis. Kč.

Výši finančního výsledku hospodaření pozitivně ovlivnily přijaté 
podíly na výsledcích hospodaření z vlastnictví obchodního 
podílu ve společnosti Topham ve výši 9 168 tis. Kč. Ostatní 
finanční výnosy představující převážně kurzové zisky činily 
72 889 tis. Kč. Finančním výsledkem hospodaření byla 
v důsledku výše popsaných vlivů ztráta, která dosáhla celkem
143 662 tis. Kč.
 

V roce 2007 nezaúčtovala společnost žádnou operaci
ovlivňující mimořádný výsledek hospodaření. Hrubý zisk 
za rok 2007 před zdaněním poklesl o 414 616 tis. Kč proti
minulému roku a dosáhl výše 667 340 tis. Kč.
 

Výsledek hospodaření za účetní období (čistý zisk po 
zdanění) činil  533 090 tis. Kč, což je o 289 342 tis. Kč méně
než před rokem, ale o 169 369 tis. Kč více než v roce 2005.

 
KOMENTÁŘ K ROZVAZE
 
Celková aktiva společnosti k 31. prosinci 2007 vzrostla 
proti konci minulého roku o 562 552  tis. Kč a dosáhla účetní
hodnoty 11 615 301 tis. Kč. Tento vývoj byl způsoben především
růstem zásob v důsledku plánovaného předzásobení.
Dlouhodobý majetek tvořil 31,4 % z hodnoty aktiv, což 
představuje relativní pokles o 0,9 %, i když meziročně vzrostl 
o 2,2 % a dosáhl hodnoty 3 643 638 tis. Kč. Jeho struktura 
byla následující (hodnota v tis. Kč a % podíl z dlouhodobého
majetku):

50 %60 %70 %80 %40 %30 %20 %10 %

1

2

3

0 %

1
2 dlouhodobý hmotný majetek 
3 dlouhodobý finanční majetek

dlouhodobý nehmotný majetek 0,4
77,8 %
21,8 %

 %14 225 tis. Kč
2 832 990 tis. Kč

 796 423 tis. Kč
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11Základní kapitál má hodnotu 3 000 000 tis. Kč 
a je rozdělen na 300 akcií, každá o jmenovité hodnotě 
10 000 tis. Kč. Akcie mají listinnou podobu a nejsou 
registrovány k veřejnému obchodování. Změny jsou
popsány v příloze roční účetní závěrky.
 

Vlastní kapitál společnosti dosáhl k 31. prosinci 2007
hodnoty 4 850 226 tis. Kč a pokrývá 41,8 % celkové účetní
hodnoty pasiv. 
 

Cizí zdroje představovaly ke konci roku 2007 hodnotu 
6 716 975 tis. Kč a měly následující strukturu:

Z dlouhodobých závazků největší hodnotu představuje 
odložený daňový závazek ve výši 239 003 tis. Kč, jehož 
významný meziroční pokles je způsoben snížením daně
z příjmů pro budoucí období. 
 

Mezi krátkodobými závazky zaujímají rozhodující místo 
závazky z obchodních vztahů, které činily ke konci roku 
2 490 707 tis. Kč a kromě závazků připravených k započtení
byly do lhůty splatnosti.
 

Bankovní úvěry bez factoringu dosáhly na konci roku 
3 805 365 tis. Kč. Společnost čerpala k datu účetní závěrky 
střednědobý provozní úvěr na financování oběžných aktiv 
a krátkodobé průběžně obnovované provozní úvěry taktéž 
na financování oběžných aktiv. Dalších 39 818 tis. Kč činily
závazky z regresního factoringu.
 

Časové rozlišení mělo ke konci roku hodnotu 48 100 tis. Kč, 
když největší hodnotu představovalo časové rozlišení úroků 
z bankovních úvěrů.

50 %60 %40 %30 %20 %10 %

1

2

3

0 %

1 dlouhodobé závazky
2 krátkodobé závazky 
3 bankovní úvěry a výpomoci

3,6
 %

 57,2 %

 %
39,2

 239 131 tis. Kč
2 632 661 tis. Kč

 3 845 183 tis. Kč
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Z dlouhodobého hmotného majetku tvoří největší část
stavby v hodnotě 1 724 249 tis. Kč (60,9 % z celkové hodnoty 
dlouhodobého hmotného majetku), movité věci v hodnotě   
581 613 tis. Kč (20,5 % z celku) a pozemky v hodnotě 
524 593 tis. Kč (18,5 % z celku).
Čistá hodnota dlouhodobého finančního majetku 
796 423 tis. Kč v sobě zahrnuje již dříve vytvořenou opravnou 
položku k finanční investici ve Feroně Slovakia, která podle 
principu opatrnosti snižuje její účetní hodnotu o 80 000 tis. Kč, 
a také snížení hodnoty finančních investic v zahraničí podle 
aktuálního kurzu ČNB české koruny k poslednímu dni roku 
2007 celkem o 5 317 tis. Kč. V průběhu účetního období 
došlo k prodeji 1 350 ks akcií Hutnictví železa, nákupu 50 % 
akcií společnosti Ferona – Dělící centrum, a.s. Ostrava 
a založení nové společnosti Ferona Polska, S.A., Myslowice.
 

Oběžná aktiva tvoří 67,5 % z celkových aktiv a v průběhu 
roku došlo k jejich nárůstu o  356 351 tis. Kč na hodnotu 
7 838 543 tis. Kč.
 

Z celkových zásob tvoří rozhodující položku zásoby 
obchodního zboží, které oproti konci minulého roku 
vzrostly o  465 827 tis. Kč na stav 4 365 793 tis. Kč 
v důsledku předzásobení v závěru roku. Okamžitá doba 
obratu zásob zboží, počítaná z hodnoty prodaného zboží 
v ceně pořízení, dosáhla na konci roku 75 dnů, což
představuje pokles o 2 dny proti předcházejícímu roku. 

Společnost má dlouhodobé pohledávky z titulu záloh 
především za jistiny při pronájmech a na aktivace mobilních
telefonů.
 

Z krátkodobých pohledávek tvoří největší část pohledávky 
z obchodních vztahů, které v průběhu roku poklesly 
o 152 508 tis. Kč v důsledku ochlazení poptávky v závěru roku 
a dosáhly výše v netto hodnotě 2 939 755 tis. Kč. Veškeré 
pohledávky nad 1 rok po lhůtě splatnosti jsou ošetřeny 
vytvořením opravných položek. Okamžitá doba obratu 
krátkodobých pohledávek z obchodního styku dosáhla na
konci roku 46 dnů, což znamená meziroční zrychlení o 8 dnů.
 

Krátkodobý finanční majetek na konci roku činil 
167 365 tis.Kč, což představuje 50% nárůst oproti počátku
roku vzhledem k velkým inkasům v posledních dnech na 
běžné účty, jejichž zůstatky nejsou přímo stahovány na úhradu
kontokorentního úvěru.
 

Časové rozlišení představuje 1 % celkových aktiv, v hodnotě
133 120 tis. Kč.
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FINANČNÍ SITUACE SPOLEČNOSTI

Z výsledků roční účetní závěrky vyplývá, že finanční situace 
společnosti je dobrá. Celkový objem krátkodobých pohledávek 
přesahoval ke konci roku 2007 objem krátkodobých závazků 
o 416 631 tis. Kč a společnost nebyla v platební neschopnosti.

Celková zadluženost společnosti je udržována na přijatelné 
úrovni a společnost není v prodlení se splácením jakýchkoliv 
svých závazků. Společnost se těší důvěře bankovních domů 
a má smluvně zajištěny dostatečné úvěrové zdroje na krytí 
svých potřeb. Podíl cizích zdrojů a ostatních pasiv na krytí 
celkového majetku společnosti k 31. prosinci 2007 dosáhl
58,2 %.

Poměr bankovních úvěrů a výpomocí k celkovým tržbám na
konci roku 2007 představoval 17 %.

VÝSLEDKY KONSOLIDAČNÍHO CELKU

Podniky ve skupině dosáhly za rok 2007 tržeb za prodej zboží 
23 178 962 tis. Kč, což je o 3,6 % méně než v minulém roce. 
Tento pokles oproti minulému roku je především způsoben 
zahrnutím dceřiné společnosti Ferona – Dělící centrum, a.s., 
do konsolidačního celku metodou plné konsolidace vzhledem 
k tomu, že Ferona, a.s., se v průběhu roku 2007 stala 100% 
akcionářem této společnosti a jejich vzájemné vztahy 
v tržbách za prodej zboží dosahují cca 1,6 mld. Kč. Přidaná 
hodnota meziročně poklesla o 13 % na 1 803 943 tis. Kč.
Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření k 31. 12. 2007
dosáhl částky 879 038 tis. Kč. 

Konsolidovaným výsledkem hospodaření (včetně podílu 
na výsledku hospodaření podniků v ekvivalenci) byl zisk 
551 851 tis. Kč, což představuje pokles o 36,9 % proti
roku 2006.

Hodnota aktiv konsolidačního celku na konci roku 2007 činila 
12 971 262 tis. Kč a hodnota vlastního kapitálu dosáhla 
5 064 862 tis. Kč.

11UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY 
PO ROZVAHOVÉM DNI

Společnost v rámci nových aktivit založila 100% vlastněnou 
dceřinou společnost Ferona – Servis Centrum Slovakia, a.s., 
se sídlem v Bratislavě, která začne v polovině roku 2009 
vyrábět ze svitků válcovaných za tepla ploché výrobky dle
přání zákazníka. 

Společnosti Topham Eisen und Stahlhandelsges GmbH, Vídeň,
která vstoupila do likvidace začátkem roku, se nepodařilo 
svou likvidaci ukončit. Předpokládáme, že společnost bude
vymazána z obchodního registru v průběhu tohoto roku.
 
Společnost plně splatila základní kapitál své dceřiné 
společnosti Ferona Polska, S.A., se sídlem v Myslowicích,
jejímž je 100% vlastníkem. 

Po dni sestavení roční účetní závěrky nedošlo k žádným 
dalším takovým skutečnostem, které by významně ovlivňovaly 
hodnocení výkonnosti, činnosti a hospodářského postavení
společnosti.
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DOKUMENTY
w

 
wroční účetní závěrka k 31. 12. 2007

wvýrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

wkonsolidovaná účetní závěrka k 31. 12. 2007

výrok auditora



12ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO 
AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI FERONA, A.S.

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti 
Ferona, a.s., tj. rozvahu k 31. 12. 2007, výkaz zisku a ztráty 
za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 a přílohu této účetní 
závěrky, včetně popisu použitých významných účetních
metod.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky 
za účetní závěrku
 
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu 
s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán 
společnosti Ferona, a.s. Součástí této odpovědnosti je 
navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním 
a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, 
zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané
situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora
  
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok 
k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se 
zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými 
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory 
auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme 
povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit 
tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka
neobsahuje významné nesprávnosti. 

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem 
je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech 
uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů 
závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní 
závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené 
podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor 
přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro
sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. 
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Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské 
postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit 
též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních 
metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením
i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. 

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora
 
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný 
a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti 
Ferona, a.s., k 31. 12. 2007 a nákladů, výnosů a výsledku 
jejího hospodaření za rok 2007 v souladu s českými účetními
předpisy. 

V Praze dne 17. března 2008

BDO Prima Audit s.r.o. 
zastoupená partnery:

Ing. Ladislav Novák Ing. Eva Knyplová
auditor, osvědčení č. 0165 auditor, osvědčení č. 1521
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Běžné účetní období  AKTIVA

b

B.
B. I.

3.
4.
7.

B. II.
B. II.     1.

2.
3.
6.
7.
8.

B. III.
B. III.    1.

2.
3.
6.

C.
C. I.
C. I.      1. 

2.
5.
6.

C. II.
5.

C. III.
C. III.    1.

2.
6.
7.
8.
9.

C. IV.
C. IV.    1.

2.
3.

D. I.
D. I.     1.

3.

AKTIVA CELKEM
Dlouhodobý majetek   
Dlouhodobý nehmotný majetek
Software
Ocenitelná práva
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek  
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek  
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva    
Zásoby     
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky   
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Krátkodobé pohledávky   
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky – ovládající a řídící osoba
Stát  –  daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek  
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Časové rozlišení    
Náklady příštích období
Příjmy příštích období

13 622 972
5 379 945

59 407
52 511
1 460
5 436

4 444 115
524 593

2 409 885
1 507 102

371
164

2 000
876 423
866 966

9 166
25

266
8 109 907
4 633 490

248 577
3 698

4 381 061
154

3 664
3 664

3 305 388
3 195 750

15 176
79 789
5 116

234
9 323

167 365
2 467

159 704
5 194

133 120
6 688

126 432

−2 007 671
−1 736 307

−45 182
−

−1 317
0

−1 611 125
0

−685 636
−925 489

0
0
0

−80 000
−80 000

0
0
0

−271 364
−15 268

0
0

−15 268
0
0
 

−256 096
−255 995

0
0
0
 

−101
0
 
 
0
0
 
 

43 865

11 615 301
3 643 638

14 225
8 646

143
5 436

2 832 990
524 593

1 724 249
581 613

371
164

2 000
796 423
786 966

9 166
25

266
7 838 543
4 618 222

248 577
3 698

4 365 793
154

3 664
3 664

3 049 292
2 939 755

15 176
79 789
5 116

234
9 222

167 365
2 467

159 704
5 194

133 120
6 688

126 432

11 052 749
3 563 733

10 453
8 803

197
1 453

2 834 756
526 622

1 735 709
556 010

301
16 034

80
718 524
687 679

30 170
675

0
7 482 192
4 215 854

305 496
3 167

3 899 966
7 225
3 689
3 689

3 152 343
3 092 263

17 247
0

6 330
32 998

3 505
110 306

2 443
101 907

5 956
6 824
6 727

97

01
03
04
07
08
11
13
14
15
16
19
20
21
23
24
25
26
29
31
32
33
34
37
38
39
44
48
49
50
54
55
56
57
58
59
60
61
63
64
66

Brutto
 1

Korekce
 2

Netto 
3

řád.    

c

Minulé úč. období     
Netto 

4

ROZVAHA

Označení 

a

31. 12. 2007  (v celých tisících Kč)
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Stav v běžném účet. období

5 

Stav v minulém účet. období 

6 

PASIVA

b

31. 12. 2007  (v celých tisících Kč)ROZVAHA

A.
A. I.    
A. I.      1.
A. II.

2.
3.

A. III.
A. III.    1.
A. IV.
A. IV.    1.
A. V.
B.
B. II.

5.
10.

B. III.
B. III.    1.

2.
4.
5.
6.
7.
8.

10.
11.

B. IV.
B. IV.    1.

2.
3.

C. I.
C. I.      1.

2.

PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
Výsledek hospodaření minulých let
Nerozdělený zisk minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/−)                                                     
Cizí zdroje     
Dlouhodobé závazky    
Dlouhodobé přijaté zálohy
Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky – ovládající a řídící osoba
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Stát – daňové závazky a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Bankovní úvěry dlouhodobé
Krátkodobé bankovní úvěry
Krátkodobé finanční výpomoci
Časové rozlišení
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období

11 615 301
4 850 226
3 000 000
3 000 000

209 442
230 534
–21 092
165 313
165 313
942 381
942 381
533 090

6 716 975
239 131

128
239 003

2 632 661
2 490 707

285
23 718

236
36 249
16 708

2 774
7 827

54 157
3 845 183
2 000 000
1 805 365

39 818
48 100
34 543
13 557

11 052 749
4 572 453
3 000 000
3 000 000

214 759
230 534
–15 775
124 191
124 191
411 071
411 071
822 432

6 455 766
275 947

105
275 842

3 049 664
2 818 432

0
0

220
28 118
98 660
1 207

60 543
42 484

3 130 155
2 000 000
1 073 861

56 294
24 530
23 075
1 455

67
68
69
70
73
75
76
78
79
81
82
84
85
91
96

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

řád.    

c

Označení 

a
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Skutečnost v účetním obdobíTEXT

b

I.
 A.   

+
II.
II. 1.
    3.

 B.   
B.1.

2.
+

 C.   
C.1.

2.
3.
4.

 D.   
 E.   

III.
III.1.

2.
 F.

   F. 1.
2.

 G.   

IV.
 H.  

*

Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže                                                        
Výkony                                                             
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Aktivace
Výkonová spotřeba                                                   
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota                                               
Osobní náklady     
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku   
Tržby z prodeje materiálu    
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  
Prodaný materiál     
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření 

23 041 996
21 131 915

1 910 081
1 424 138

184 902
1 239 236
1 782 779
1 334 414

448 365
1 551 440

757 587
527 826

10 080
189 067

30 614
15 239

220 820
24 328
15 348

8 980
12 355

4 168
8 187

–8 254

1 374 759
1 141 778

811 002

20 674 719
18 462 587

2 212 132
1 407 576

157 445
1 250 131
1 777 102
1 320 775

456 327
1 842 606

744 863
519 798

9 360
186 186

29 519
15 492

208 359
43 519
34 443

9 076
36 366
27 530

8 836
35 673

1 164 209
939 801

1 069 780

01
02
03
04
05
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
30

Číslo 
řádku   

c
sledovaném

 1
minulém

 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Označení 

a

31. 12. 2007  (v celých tisících Kč)
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Skutečnost v účetním obdobíTEXT

b

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VI.
 J.  

VII.
VII.  1.

VIII.
X.

 N.  
XI.

 O.  
*

 Q.    
Q.1.

        2.
**
***
****

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Prodané cenné papíry a podíly
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku   
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 
a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření              
Daň z příjmů za běžnou činnost            
– splatná
– odložená
Výsledek hospodaření za běžnou činnost           
Výsledek hospodaření za účetní období (+/–)      
Výsledek hospodaření před zdaněním

 

780
650

9 168
9 168

0
4 796

151 924
72 889
78 721

–
134 250
171 089
–36 839
533 090
533 090
667 340

143 662

66 500
47 081

115 590
115 590

7
2 187

114 564
38 339
48 802
12 176

259 524
252 790

6 734
822 432
822 432

1 081 956

31
32
33
34

37
42
43
44
45
48
49
50
51
52
60
61

Číslo 
řádku   

c
sledovaném

 1
minulém

 2

Označení 

a

31. 12. 2007  (v celých tisících Kč)



12
Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním 
kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné 
zobrazení konsolidované účetní závěrky. Cílem posouzení 
vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, 
nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též 
zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, 
přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením 
i posouzení celkové prezentace konsolidované účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří 
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO 
AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI FERONA, A.S.

Ověřili jsme přiloženou konsolidovanou účetní závěrku 
společnosti Ferona, a.s., tj. rozvahu k 31. 12. 2007, výkaz 
zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích za období od 
1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 a přílohu této účetní závěrky,
včetně popisu použitých významných účetních metod. 

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky 
za konsolidovanou účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení konsolidované účetní závěrky 
v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární 
orgán společnosti Ferona, a.s. Součástí této odpovědnosti je 
navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním 
a věrným zobrazením konsolidované účetní závěrky tak, 
aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní
metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. 

Odpovědnost auditora

Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok 
k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme provedli 
v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními 
auditorskymi standardy a souvisejícími aplikačními 
doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu 
s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy 
a naplánovat a provést audit tak, abychom získali 
přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné
nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž 
cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnos- 
tech uvedených v konsolidované účetní závěrce. Výběr 
auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně 
posouzení rizik, že konsolidovaná účetní závěrka obsahuje 
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 
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12Výrok auditora

Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává 
věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace 
společnosti Ferona, a.s., k 31. 12. 2007 a nákladů, výnosů, 
výsledku jejího hospodaření a cash flow za rok 2007 
v souladu s českými účetními předpisy. 

Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve 
zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti 
Ferona, a.s., k 31. 12. 2007. Za sestavení této zprávy 
o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti 
Ferona, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedené
prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. 

Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními 
auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce 
a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů 
České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali 
a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že 
zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. 
Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků 
společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem 
provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka 
poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy 
o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok
auditora.

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné 
věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích 
mezi propojenými osobami společnosti Ferona, a.s., 
k 31. 12. 2007. 

Ověřili jsme též soulad konsolidované výroční zprávy 
společnosti Ferona, a.s., s výše uvedenou konsolidovanou 
účetní závěrkou. Za správnost konsolidované výroční zprávy 
je zodpovědný statutární orgán společnosti Ferona, a.s. 
Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření 
stanovisko o souladu konsolidované výroční zprávy s
konsolidovanou účetní závěrkou.
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Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními 
auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními 
doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy 
vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby 
získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené 
v konsolidované výroční zprávě, které popisují skutečnosti, 
jež jsou též předmětem zobrazení v konsolidované účetní 
závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu 
s příslušnou konsolidovanou účetní závěrkou. Jsme 
přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený
podklad pro vyjádření výroku auditora. 

Podle našeho názoru jsou informace uvedené v konsolid-
ované výroční zprávě společnosti Ferona, a.s., k 31. 12. 2007
ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou
konsolidovanou účetní závěrkou.   

V Praze dne 22. dubna 2008

BDO Prima Audit s.r.o. 
zastoupená partnery:

Ing. Ladislav Novák Ing. Eva Knyplová
auditor, osvědčení č. 0165 auditor, osvědčení č. 1521
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Běžné účetní období
k 31. 12 .2007

1 

TEXTOznačení

ROZVAHA

A.   
B.   
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.
B.V.
C.  
C.I.
C.II.
C.III.
C.IV.
D.  
 

A.   
A.I.
A.II.

A.III.
A.IV.
A.V.
       1.
       2.
A.VI.
B.   
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.
C.   
D.   
D.I.
D.II.
D.III.
D.IV.

AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Konsolidační rozdíl – aktivní „+“, záporný „−“
Cenné papíry v ekvivalenci
Oběžná aktiva
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Finanční majetek
Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv
 
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přec. majetku a závazků
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
Oceňovací rozdíly vyplývající z konsol. úprav
Fondy ze zisku
Výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření běžného účet. období bez menšinových podílů
Výsledek hosp. běžného učet. období (+/–)
Podíl na výsledku hosp. v ekvivalenci (+/–)
Konsolidační rezervní fond
Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv 
Menšinový vlastní kapitál
Menšinový základní kapitál
Menšinové kapitálové fondy
Menšinové ziskové fondy včetně nerozděleného zisku minulých let
Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období

12 971 262
 

3 560 236
15 211

3 486 155
973

0
57 897

9 276 495
5 450 160

6 861
3 537 425

282 049
134 531

12 971 262
5 064 862
3 000 000

229 354
–1 180

 
 

165 313
1 078 989 

551 851
548 691

3 160
39 355

7 852 142
2 337

270 429
2 881 632
4 697 744

54 258
0
0
0 
0 
0

12 322 757
 

3 519 964
10 812

3 416 476
1 654

0
91 022

8 795 021
4 774 651

8 842
3 747 587

263 941
7 772

12 322 757
4 770 920
3 000 000

229 385
–1 149

 
 

124 191
504 507 
875 308
860 080

15 228
37 529

7 521 114
0

283 990
3 388 247
3 848 877

30 723
0
0
0 
0 
0

11 034 273
 

3 538 112
4 124

3 456 487
1 707

0
75 794

7 468 726
3 686 460

3 809
3 486 561

291 896
27 435

11 034 273
3 948 770
3 000 000

229 439
–1 095

 
 

106 004
251 171 
337 274
324 627
12 647
24 882

6 961 079
0

805 415
2 809 876
3 345 788

20 799
103 625
16 350

0 
70 329 
16 946

Předmin. účetní období
k 31. 12. 2005

2

Minulé účetní období
k 31. 12. 2006

1

– Minimální rozsah konsolidovaného výkazu (v celých tisících Kč)
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běžném k 31. 12. 2007
1 

TEXTOznačení

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

I.
A.
+
II.
B.
+
C.
E.

G. + H.

III. + VI.  VII.
D. + F. + I. J.
*

VIII. + IX. + X. + XI. + XII.                                 
+ XIII. + XIV. – XV

K. + L. + M. + N.
+ O. + R. – P.

*

R.2.
**

XVI.
S. + T.1.
T.2.
*

***

               z toho

****

–
– 

Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výroba
Výrobní spotřeba
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku
Odpisy (zúčtování) konsolidačního rozdílu (+/–)  
 
 
Změna stavu rezerv, opravných položek 
a časového rozlišení provozních nákladů
Další provozní výnosy
Další provozní náklady
Konsolid. provozní výsledek hospodaření
 
Finanční výnosy
 
Finanční náklady
 
Konsolid. výsledek hosp. z fin. operací
 
Odložená daň z příjmu za běžnou činnost
Konsolid. výsledek hosp. za běž. činnost
 
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Odložená daň z příjmu z mimořádné činnosti
Konsolid. mimořádný výsledek hospodaření
 
Konsolid. výsledek hospodaření za účetní 
období bez podílu ekvivalence
– Výsledek hospodaření za běžné účetní 

období bez menšinových podílů
– Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období

 
Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci
 
Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období

23 178 962
20 995 910
2 183 052
3 599 622
3 978 731
1 803 943

881 153
256 805

0
 
  

–8 243

1 574 034
1 369 224

879 038
 

116 701
 

484 086
 

–367 385
 

–37 038
548 691

 
0
0
0
0
  

548 691
 

548 691
 
0
 

3 160
 

551 851

24 056 585
21 526 654

2 529 931
1 411 540
1 868 780
2 072 691

850 321
233 379

0
 
  

52 784

1 335 948
1 118 184
1 153 971

 
254 140

 
540 159

 
–286 019

 
7 872

860 080
 
0
0
0
0
  

860 080
 

860 080
 
0
 

15 228
 

875 308

23 199 971
21 233 857
1 966 114
1 290 451
1 724 891
1 531 674

698 914
249 550

307
 
 

 4 514

1 142 995
1 040 290

681 094
 

67 878
 

422 949
 

–355 071
 

–15 550
341 573

 
0
0
0
0
 

 341 573
 

324 627
 

16 946
 

12 647
 

354 220

předmin. k 31. 12. 2005
2

minulém k 31. 12. 2006
1

Skutečnost v účetním období

– Minimální rozsah konsolidovaného výkazu (v celých tisících Kč)




