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2015 2016 2017

Čistý obrat 1 329 334 1 358 579 1 190 204

Tržby za výrobky a služby 1 287 179 1 284 340 1 135 022

Export 1 081 007 1 051 326 929 213

Výsledek hospodaření před zdaněním 59 627 54 839 41 931

Výsledek hospodaření po zdanění 48 025 41 248 34 844

Aktiva celkem 1 688 795 1 651 737 1 704 380

Zásoby 657 093 622 962 705 155

Pohledávky 251 513 293 725 268 833

Základní kapitál 757 400 757 400 757 400

Vlastní kapitál 1 152 489 1 173 223 1 190 881

Úvěry 262 024 189 097 224 792

Počet zaměstnanců (prům. přepočtených osob) 761 724 670

Realizované investice (bez vlivu dotací) 140 070 75 802 88 069

Základní údaje v tis. Kč
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Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, čtenáři této výroční zprávy,

Valná hromada vlastníků naší společnosti pořádaná 16. května 2018 
udělá poslední tečku za dalším uzavřeným hospodářským rokem. 
Předkládáme vám výroční zprávu, jejímž posláním je informovat vás 
prostřednictvím číselných údajů a  dalších komentářů o  skutečnos-
tech, které v  tomto časovém úseku ve firmě nastaly a o výsledcích 
hospodaření, stavu majetku, splnění plánovaných záměrů a  rovněž 
o  cílech a  úkolech, které z  uzavřeného roku přecházejí do dalšího 
období.

Již při plánování roku 2017 jsme byli nuceni akceptovat fakt, že 
je nereálné po dvou mimořádně zakázkově a  výrobně zaplněných 
letech 2015 a 2016 počítat s dalšími nárůsty tonáží a navazujících 
finančních ukazatelů. Do roku 2017 jsme vstupovali bez vize dalšího 
mimořádně velkého obchodního projektu, a navíc s vědomím, že naše 
tržby budou pravděpodobně kráceny z titulu vývoje kurzu koruny.

Tyto předpoklady se potvrdily, a přestože v evropském ekonomickém 
prostoru převážně kulminovala konjunktura, a  především v  naší 
republice dosáhl hospodářský růst skvělých 4,5 %, nezaměstnanost 
se pohybovala celoročně pod hranicí 4 % a i další makroekonomické 
ukazatele vykazovaly růstové tendence, indexy naší výroby, prodeje 
i  ukazatelů finanční výkonnosti zůstaly tentokrát mírně pod úrovní 
předchozího roku. To souvisí i se skutečností, že i nadále v naší branži 
až tak viditelně konjunkturální situace nekralovala. Nadále – a dlužno 
říci stále silněji – pociťujeme konkurenci především východních lev-
ných dodavatelů žáromateriálů.

To však neznamená, že by měl uplynulý rok 2017 být považován za 
neúspěšný. Předně je třeba konstatovat, že všechny rozhodující uka-
zatele, které obsahoval náš podnikatelský záměr včetně finančního 
plánu zapracovaného do konsolidovaného plánování celé firemní 
skupiny, byly nejen splněny, ale většinou i značně překročeny.

To platí jak pro plán prodeje, který určoval prodat 71 380 tun finál-
ních výrobků (bez surovin), a  který byl překročen o 9,4 %, tak pro 
plán obratu, kde požadovaných 1 103 milionů korun bylo překročeno 
o 3 % a nakonec i celkový výsledek hospodaření – zisk naplánovaný 
na úroveň 41,3 mil. Kč – se podařilo zdolat. Z  tohoto pohledu tedy 
může vedení firmy po uzavření uplynulého roku hlásit: Splněno! 

S ekonomickými výsledky firmy velmi těsně souvisí personální pro-
blematika a s ní spojené téma mzdy. Je logické, že právě v období 
ekonomického růstu, a především extrémně nízké, prakticky nulové, 
nezaměstnanosti v zemi, roste tlak zaměstnanců na zvyšování mezd. 
Přispívá k tomu i rétorika politiků a hlas médií, připomínající skuteč-
nost, že výdělky pracujících v Česku nejenže nedohnaly Západ, jak 
bylo kdysi slibováno, ale ani se přibližovat nezačaly.

Přestože průměrná měsíční mzda v  našem podniku dosáhla bez 
zahrnutí manažerů úrovně 28 714 Kč, což je beze sporu nadprůměr 
v  regionu a za rok 2017 doznala navýšení o 3,3 % při současném 
překročení závazku zaměstnavatele pro tuto oblast v  kolektivní 
smlouvě, i  u  nás se toto téma stalo předmětem velkých diskusí. 

Přetlak poptávky nad nabídkou na trhu práce a všeobecný nedostatek 
pracovních sil začal i nám činit potíže. Bylo nutno reagovat posílením 
mezd nad rámec původního plánu a ani to není zárukou, že se bude 
dařit pokrývat přirozenou fluktuaci novými pracovníky a  pokud se 
podaří získat v  průběhu dalšího období některé z  velkých zakázek, 
o nichž jednáme, bude nutno hledat řešení, jak personálně eventuální 
rozšíření výroby pokrýt.

Rok 2017 vytvořil další předpoklady pro posílení naší pozice na 
světových trzích. V oblasti metalurgie a s ní spojeným koksárenstvím 
jsme po mnoha letech snah pronikli na velký polský trh, po úspěchu 
v  Japonsku se i  v  tomto teritoriu jeví v  blízké době další zajímavé 
možnosti, stali jsme se již stabilními partnery nejvýznamnějších 
evropských inženýringových firem, které podobné projekty většinou 
zabezpečují. Stabilní postavení máme již v  celosvětovém měřítku 
v  hliníkárnách, velkosériový charakter dodávek do nich vyhovuje 
koncepci našeho hlavního závodu Nové šamotky, i když daní za to je 
jen nevelký krycí příspěvek u většiny zakázek. Specifičnost dodávek 
dinasu spočívá ve značné časové nerovnoměrnosti. Ve sklářství, kam 
je směřován, jsme již stabilním dodavatelem největších světových 
firem, ale právě u dinasu, který je ekonomicky zajímavou komoditou, 
jsme konstatovali v roce 2017 přechodný ale viditelný pokles prode-
je. Stabilně se s velkými objemy pohybujeme na teritoriálně blízkých 
trzích komínových rour a  u  magnetitových teplojemných tvarovek 
jsme dokonce po dlouhodobém sestupném trendu mohli konstato-
vat nárůst prodejů. Velmi pozitivní je i  trend v prodeji surovin – jílů 
a  pálených lupků a  historicky nejefektivnější provoz jsme zazna-
menali na provozované skládce. Menší vlastní potřebu vyráběných 
forem z velké části nahradily zvýšené požadavky vnějších odběratelů 
o tyto strojírenské výrobky.

Stále více se prohlubuje kooperace s  ostatními dnes již jen dvěma 
výrobci žáromateriálů v rámci P-D Group. Našim kolegům v Německu 
se již podařilo vymanit z předchozích ztrát a nyní společně usilujeme 
o další synergie plynoucí ze sounáležitosti k jednomu silnému celku.

I v roce 2017 se podařilo učinit další kroky k eliminaci reality spočí-
vající v dlouhé historii firmy a s tím souvisejícím stářím našich areálů. 
V posledních letech se již z velké části podařilo obměnit lisovací tech-
niku a většinu pecních agregátů, významné investice jsme věnovali 
i surovinové oblasti a v neposlední řadě jsme již téměř vyřešili deficit 
v zastřešených skladovacích prostorech. V tom posledním hodnoce-
ném roce jsme zrealizovali vedle forem pro vlastní potřebu investice 
v  rozsahu přes 54 milionů korun, přičemž se tentokrát nejednalo 
o  žádný velký projekt, ale o  několik desítek menších položek vedle 
dokončení skladovacích hal především z  oblasti strojního vybavení. 
Zainvestováno bylo i  do další kazety rozšiřující skládku Březinka. 
Celá řada opatření byla opět směrována do zlepšení stavu a vzhledu 
našich areálů a rovněž do zlepšení pracovních a sociálních podmínek 
zaměstnanců.

Vedení společnosti si ovšem je vědomo i  role firmy co by význam-
ného subjektu v  regionu, a  to nejen z  hlediska zaměstnanosti, ale 
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Tomáš Kožoušek
předseda představenstva a.s.

i  jako podporovatele společenského, kulturního a  sportovního dění 
v okolí. Prostředky věnované charitativní a sponzorské činnosti sice 
nepředstavují ani zdaleka podstatné částky v  ekonomice podniku, 
ale jsou především projevem firemní kultury a rovněž způsobem, jak 
firmu více zviditelnit nejen v  obchodních kruzích ve světě, ale i  na 
veřejnosti v regionu.

O tom, že naše akciová společnost patří dlouhodobě mezi nejúspěš-
nější firmy ve svém oboru svědčí nejen opětovné agenturní ratingové 
hodnocení AAA, ale například i  zvláštní cena Ministerstva průmyslu 
ČR udělená nám jako nejčastěji nominovanému a  oceňovanému 
podniku v  soutěži o  nejlepšího výrobce stavebních hmot za období 
posledních 10 ročníků této soutěže.

Vážený čtenáři, jak jsem konstatoval v úvodu, posledním aktem zavr-
šujícím rok 2017 bude květnová valná hromada akcionářů. Přestože 
nebudou předkládána závěrečná čísla roku 2017 s  nárůstovými 
indexy, dobrou zprávou pro ně bude, že firma navýšila vlastní jmění 
o  1,5  % a  tedy i  vnitřní hodnotu akcie na 1 572 Kč, její EBITDA 
dosáhla 136 mil. Kč, i když o něco nižší než před rokem, vytvořila zisk 

k rozdělení ve výši téměř 35 mil. Kč, což dává předpoklad opětovného 
vyplacení dividend.

Rád bych na závěr opět vyjádřil poděkování za poctivou někdy namá-
havou, a ne vždy v příznivých pracovních podmínkách, vykonávanou 
práci pracovníkům těžebních, úpravárenských, výrobních a servisních 
středisek a stejně tak za úsilí, spolupráci a loajalitu odborným týmům 
ve vývoji a  laboratořích, v  prodeji a  nákupu i  ve všech správních 
útvarech firmy. Dík vyjadřuji i  kolegům z představenstva, které prů-
běžně řešilo celou řadu zásadních strategických otázek a  usilovalo 
o prosperitu a stabilitu akciové společnosti. 

Naše společné poděkování pak patří i  dozorčí radě za objektivní 
a konstruktivní posuzování předkládaných materiálů a návrhů.

Děkuji rovněž za součinnost všem obchodním partnerům a  spo-
lupracujícím subjektům a  rád bych vyjádřil přesvědčení a  závazek 
i  do dalšího období, že zůstaneme i  nadále seriózním a  spolehli-
vým obchodním partnerem, respektovaným regionálním podnikem 
a uznávaným zaměstnavatelem.

P-D Refractories CZ a.s.
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 V roce 1852 bylo uděleno kutací právo na důlní těžbu žáruvzdorných 
jílovců v Březinské pánvi, které se později staly základní surovinou pro 
výrobu žárovzdorných výrobků ve Velkých Opatovicích. (Nyní působí 
ve firmě již jediný těžební provoz, důl a lom Březinka, který byl otevřen 
v roce 1961).

Postupným vývojem toto právo získala společnost pánů Messnera 
a Pohla, která také financovala výstavbu šamotové továrny ve Velkých 
Opatovicích, a ta v roce 1892 zahájila výrobu šamotových cihel využí-
vaných především ostravskými hutěmi.

Továrna se postupně rozšířila a  po generální rekonstrukci v  letech 
1958 až 1960 získala podobu nynější „Staré šamotky“. 

V  letech 1960 až 1965 byl postaven nový provoz s  nyní vžitým 
názvem „Nová šamotka“ a ten dotvořil vzhled areálu Velké Opatovice.

Do Svitav se firma rozšířila díky výstavbě výrobny dinasu v  letech 
1981 až 1985.

Svým historickým vývojem prošlo i  vnitřní organizační členění a.s. 
a její vazby na vyšší celky. V poválečné historii se od 1. ledna 1950 

etablovaly nejdříve jako národní podnik, později státní podnik a nako-
nec akciová společnost Moravské šamotové a  lupkové závody, od r. 
2002 s názvem „P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice“.

K  privatizaci firmy došlo formou kuponové privatizace. Koncem 
roku 2000 odkoupila majoritní balík akcií společnost P-D Glas-und 
Feuerfestwerke Wetro GmbH. V  současnosti je naše společnost 
P-D Refractories CZ a.s. členem nadnárodního seskupení výrobců 
žárovzdorných výrobků P-D Refractories působícího v  rámci Preiss-
Daimler Group, která své podnikatelské aktivity rozvijí i  v  jiných 
oborech.

V  současné době jsou základními výrobními jednotkami divize 
působící ve Velkých Opatovicích (Stará a Nová šamotka), Svitavách 
(Dinaska), Březině (Pálení Anna) a  Březince (Těžby). Historickým 
datem byl 15. říjen 2009, kdy byla po 157 letech ukončena hlubinná 
těžba na dole Březinka. Další těžba pokračuje znovuotevřením povr-
chového lomu ve stejné lokalitě. K divizím produkujícím žáromateriály 
se přiřazují dvě další jednotky s odlišným programem, kterými jsou 
divize Servis a divize Skládka. Servis se postupně stává generálním 
dodavatelem forem pro všechny společnosti sdružené ve skupině 
výrobců žáromateriálů P-D Group. 

Historie firmy
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Hodnocený rok 2017 nepřinesl žádnou změnu ve struktuře vlast-
níků akciové společnosti. Došlo jen k nepatrnému příkupu akcií od 
drobných akcionářů majoritním vlastníkem. P-D Industrigesellschaft 
mbH Wilsdruff tak vlastní ke 31. 12. 2017 celkem 656 802 kusů 
akcií, tj. 86,72 %, druhý podstatný vlastník MSLZ Property s.r.o. 
Praha 9 disponuje 76 483 kusy cenných papírů společnosti tedy 
10,10 % a zbytek je ještě jako pozůstatek původní kuponové priva-
tizace někdejšího státního podniku Moravské šamotové a  lupkové 
závody rozptýlen mezi dalších 370 akcionářů, z  nichž ale žádný 
nemá více jak 0,5% podíl na základním kapitálu firmy. Celkem je 
emitováno 757 400 kusů akcií na jméno, jsou vydány v  listinné 
podobě a jejich nominální cena představuje 1000 Kč/kus.

Ani v  organizační struktuře společnosti, a  to platí i  pro celou 
skupinu P-D, nedošlo k  žádné podstatné změně. Stále platí, že 
vrcholovým vlastnickým subjektem skupiny je společnost P-D 
Management Holding GmbH vlastněná 8 fyzickými osobami, z toho 
80 % patří rodině Preiss-Daimler i  to, že akcie naší společnosti 
drží firma P-D Industriegesellschaft mbH, jejíž jednou z  vnitřních 
organizačních jednotek je s  námi spolupracující žárovýrobce – 
závod Puschwitz – Wetro. Druhým spolupracujícím subjektem 
v žárovzdorné sekci skupiny je společnost P-D refractories GmbH 
se sídlem v Bochumi.

Faktická spolupráce s  navazujícím plněním, tj. fakturovanými 
dodávkami zboží či služeb, probíhala jako již tradičně s  těmito 
žárovýrobci a  dále pak ještě s  holdingovou společností P-D 
Management Industries Technologies GmbH Wilsdruff, která je 
konsolidačním centrem skupiny a poskytuje nám služby v oblasti 
marketingu, poradenství, IT včetně správy serverů a další. I v roce 
2017 pokračovalo naše obchodní zastupování další firmy ze skupi-
ny P-D, a to společnosti Valmiera Glass A.G. Lotyšsko, která ovšem 
patří do sekce výrobců skleněných vláken. Fakturace naší společ-
nosti vůči ostatním partnerům ve skupině představovala za hodno-
cený rok 2017 v součtu včetně úroků z prodlení   97 557 868,36 
Kč, naopak dodávky služeb a  zboží od firem ve skupině – mimo 
naši dceřinou společnost – činily 21 203 998,89 Kč. Kromě toho 
byly ještě jako výnos z  obchodního podílu účtovány dividendy ve 
výši 1 480 600 Kč přijaté od naší dceřiné společnosti P-D Kremen 
d.d.o. ze Slovinska, v níž má P–D Refractories CZ a.s. 50% podíl 
na základním kapitálu. Vlastní dodávky surovin od P-D Kremen naší 
společnosti představovaly pak 15 797 472,21 Kč.

I  přes malý pokles obratu byl pro tuto dceřinou společnost rok 
2017 úspěšný – tržby ve výši 1271 tis. EUR stejně jako výsledek 
hospodaření 101 tis. EUR před zdaněním znamenaly splnění plá-
novaných hodnot.

1. Oblast majetkoprávní a organizační
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Šamotové kameny
V loňském roce se podařilo udržet vysokou úroveň výroby šamotových 
i vysocehlinitých kamenů s nárůstem 15 % oproti roku 2016. Většina 
pecních a lisovacích agregátů byla po celý rok stabilně vytížena. 

Významné zakázky se realizovaly do oborů sklářství, metalurgie, 
hliníkárenství a  koksárenství. Hlavně v  posledně jmenovaném 
oboru jsme prokázali úspěšnou dodávkou šamotového mřížoví pro 
japonského zákazníka, že patříme ke světové špičce a  tato sku-
tečnost by měla přinést významné zakázky i v roce 2018.V tomto 
oboru jsme se prosadili kompaktností dodávaného sortimentu, 
vysokou a  stabilní kvalitou, operativností ve zvládání rozsáhlých 
zakázek a konkurenceschopnou cenou na světovou špičku. 

Velmi pozitivní nárůst výroby a prodeje o 33 % jsme zaznamenali 
s izolačními šamotovými materiály.

Dodávky těchto výrobků jsme rozšířili i pro další aplikace ve sklář-
ství a  významná je schopnost dodávat tvarově složité a  velkofor-
mátové výrobky.

Hliníkárenský průmysl se stal naším celosvětovými odběratelem 
pro stavby anodových pecí a vyzdívky elektrolyzérů.

U kamnářského šamotu jsme s nárůstem dodávek o 9 % potvrdili 
dominantní postavení na českém trhu a  pokračující expanzi na 
zahraniční trhy. 

Zákazníky je oceňována rozměrová přesnost tvarovek z divize 02 
a  aktivní přístup k  vývoji nových materiálů pro inovace v  oboru 
stavby krbů a kamen.

2. Oblast výrobní a prodejní

Druhá majetková účast naší a.s. – Izoker s.r.o., kde náš podíl před-
stavuje celých 100 %, byla i  v  roce 2017 nefunkční firmou, tedy 
bez nákladů a výnosů, a zůstává pouze zaregistrovaným subjektem 
pro případné budoucí podnikatelské záměry či potřeby.

Představenstvo a.s. zůstalo v  průběhu celého komentovaného 
roku bez personální změny, to znamená jeho předsedou byl Tomáš 
Kožoušek, místopředsedou Stefan Preiss-Daimler a členy Christian 
Wasmuht a Stanislav Dvořák. Stejně tak beze změny zůstalo slo-
žení dozorčí rady a.s., jejímž předsedou byl nadále pan Jürgen 
Preiss-Daimler, místopředsedou pan Jan-Carsten Ihle, jinak jed-
natel společnosti P-D refractories GmbH Wilsdruff a třetím členem 
paní Vladislava Bomberová, jejíž současný volební mandát končí 
v roce 2018. Vzhledem k novelizaci legislativy v ČR bude nově třetí 
člen DR v květnu 2018 stanoven volbou zaměstnanci společnosti.

Co se týká personálního složení vedení a  vnitřní organizace spo-
lečnosti, lze pouze stručně konstatovat, že nedošlo k žádné změně. 
Základní organizační uskupení je ilustrativně uvedeno v další části 
této výroční zprávy.

I  v  průběhu roku 2017 pokračoval dlouhodobý projekt zvyšování 
produktivity práce, jehož cílem je optimalizovat počty zaměst-
nanců na jednotlivých pracovištích především formou hmotné 
zainteresovanosti na snižování počtu odpracovaných hodin v relaci 

s vyrobenými tunami výrobků a s korekcí pomocí ukazatele přidané 
hodnoty. I  přes sníženou tonáž výroby dosáhla díky počtu hodin 
tunová produktivita oproti výchozímu roku 2015 indexu 107,5 %, 
ale ukazatel přidané hodnoty na hodinu práce ji tentokrát zvýšil 
jen o 0,2 %.

Již ve druhé polovině roku 2016 byli postupně uvolňováni dočasní 
pracovníci přijati na plnění mimořádných zakázek a tento trend se 
ustálil na konci 1. čtvrtletí 2017. Průměrný stav za celý rok tak 
poklesnul ze 724 osob v  roce 2016 na 670 osob v  roce 2017. 
Nicméně koncový stav hodnoceného roku představoval již jen 662 
zaměstnanců, z toho 562 pracujících v dělnických profesích a 100 
v kategorii THP.

Snížená tonáž výroby kromě celkového poklesu počtu zaměstnanců 
umožnila i  snížení přesčasové práce. Ta celoročně činila 172 % 
z celkového pracovního fondu a k  jejímu mírnému navýšení došlo 
jen v  závěru roku díky zvýšené nemocnosti.  Absence z  důvodu 
pracovní neschopnosti ovšem celoročně vzrostla a  představovala 
8,28 % z celkového časového fondu zaměstnanců.

S  uspokojením lze konstatovat, že po stránce vnitřní organizace 
i  z  hlediska personálního obsazení jak řídících, tak i  výkonných 
pozic je firma stabilizovaná a bezproblémová.
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Dinasové kameny
Provozní režim na divizi 03 Dinaska Svitavy byl rovnoměrný ve výrobě 
jak dinasu, tak keramických komínových rour. Bylo nastaveno stan-
dardní tempo výroby bez nutnosti mimořádných opatření ke zvládání 
rozsáhlých koksárenských projektů, jak tomu bylo v roce 2016.

Přechodné snížení dodávek pro koksárenské pece bylo dáno absencí 
generálních oprav, které očekáváme opět od r. 2018.

Za významné je nutno považovat navýšení dodávek sklářského dina-
su pro asijské zákazníky, především v  Japonsku a  Číně. Po letech 
stagnace se na trhu opět objevily projekty pro opravy pecí typu float.

Magnetitové kameny
Aplikace magnetitových kamenů se rozšiřuje z akumulačních kamen 
do stavby krbů, čímž se nám podařilo udržet mírně vzestupný trend 
z roku 2016. Nová pravidla a inovace pro výrobu akumulačních kamen 
dávají další příležitost pro tento obor, který zažíval od r. 2004 neustálý 
sestupný trend daný energetickou politikou evropských zemí.

Komínové vložky
Objem prodeje ve výši 12 820 t znamená pokles o  9 % oproti 
předcházejícímu roku, který ovšem zaznamenal historicky nejvyšší 

úroveň. Lze konstatovat, že trh je celkově stabilizovaný s  výjimkou 
ztráty jednoho polského zákazníka, který přešel k cenově výhodnější 
německé konkurenci.

Jednání o převodu výroby komínových rour od firmy Plewa se bohužel 
nepodařilo úspěšně zrealizovat z důvodu odstoupení německé firmy 
od zamýšleného záměru.

Prodejní ofenzíva na německé trhy bude pokračovat i nadále.

Pálené lupky
Nárůst výroby (vč. vlastní spotřeby) o 13 % a prodeje o 6 % je pokra-
čováním trendu započatého v minulých letech.

Odráží v sobě vysokou spotřebu výrobních divizí 01 a 02 stejně jako 
odběry cizích firem. 

Důležitý je však strategický význam vlastního zdroje této základní 
suroviny pro výroby šamotových kamenů jako faktoru, který napomá-
há udržet konkurenceschopnost finálních výrobků.

Tato skutečnost společně s vývojovým úkolem o mulitových ostřivech 
je důvodem k dalšímu rozšiřování sortimentu surovin.
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V loňském roce proběhl úspěšně první dozorový audit QMS dle 
novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016 (EN ISO 9001:2015). 
Byly formulovány 2 příležitosti pro zlepšení. Obecně se závěry auditu 
týkaly zejména pozornosti a  úsilí pro eliminaci rizik plynoucích ze 
strany definovaných aspektů, zainteresovaných stran a  využívaných 
externích poskytovatelů. Další nosným tématem v dalším období bude 
hodnocení účinnosti přijatých opatření k eliminaci těchto rizik.
 
V  loňském roce proběhly pouze 3 oficiální zákaznické audity, což je 
méně než v předchozím roce a potvrzuje to důvěru našich zákazníků 
v QMS naší společnosti a kvalitu našich výrobků.

Velmi pozitivně lze hodnotit pokles vnitřních nákladů na nejakostní 
výrobu (zmetky) o 23 % oproti minulému roku a celkový objem těchto 
ztrát činil pouze 2,65 % z obratu společnosti, což je nejnižší číslo za 
mnoho posledních let. Počet externích neshod, resp. reklamací, se 
zvýšil z  celkem 11 v  roce 2016 na 14, což však bylo z  větší části 
způsobeno nedostatky v řízení zakázek než nekvalitní výrobou.

V  loňském roce byly úspěšně realizovány opět významné velké 
zakázky např. pro KB Walbrzych v  Polsku a  mřížoví pro Nippon 
Steel v  Japonsku. Pokračují dodávky pro naše tradiční dlouhodobé 
odběratele v  mnoha průmyslových oborech: Asahi Glass Company, 
Saint Gobain, Paul Wurth, U. S. Steel Košice, AK Steel USA, Rio Tinto 
a další.

Naše komínové vložky ze Svitav jsou vybaveny velmi vysokou jakostní 
deklarací. Certifikace komínových vložek z Velkých Opatovic se nyní 
dokončuje.

V  letošním roce bude realizována další významná podpora QMS, 
a to rozšířením používaného informačního systému SAP o kompletní 
QM modul, včetně řízení laboratorního testování, evidence výsledků 
a vstupů surovin s využitím a propojením se všemi již dnes zavedený-
mi výrobními a ekonomickými moduly SAP.  

3. Integrovaný systém řízení

Cílem činností technologického rozvoje a  vývoje je zvýšení užitných 
vlastností, rozšíření a  zkvalitnění sortimentu žárovzdorných výrobků, 
příprava firmy na výrobu nových výrobků včetně technické podpory 
prodeje. 

Inovace a  vývoj nových výrobků jsou zabezpečovány technologic-
kým rozvojem a.s. ve spolupráci s výrobními divizemi, s obchodním 
oddělením, případnou spoluprací s externími subjekty. Tento proces 
je kontinuální a  vychází z požadavků zákazníků, zkušeností s nasa-
zením výrobků v různých podmínkách a trendů v oblasti žárovzdorné 
keramiky. 

Za nejvýznamnější dořešené úkoly v  oblasti technologického vývoje 
a výzkumu za rok 2017 lze označit:

a) V oblasti optimalizace: úprava receptury pracovní hmoty pro výro-
bu komínových vložek, optimalizace a  technologie výroby černé 
kamnařiny

b) V oblasti úspor nákladů byly provedeny úspěšně testy alternativ-
ních surovin zaměřené především na snižování nákladů izolačních 
tvarových výrobků SL11C150, SL10C140, a SL12C140

c) Vyvinuty byly nová malta pro jakost DOML, mokrý kyselinovzdorný 
tmel pro lepení KKV, jakost A22, jakost na bázi zirkonmullitu 
A60M20Z, dodána byla jakost ARS60N a vyvinuta jakost ARS50N 
(dodáno v lednu 2018)

d) Částečná náhrada křemence Mirna křemencem Bukowa Góra 
byla realizována v rámci zkušební výroby

e) Sledování stability vstupů a  výstupů a  laboratorně odzkoušena 
ostřiva pro výrobu SKV

Pracovníci oddělení rozvoje a  vývoje prezentovali i  v  roce 2017 
výsledky vývoje na několika mezinárodních konferencích (v  Praze 
a  Rožnově pod Radhoštěm), zabezpečovali spolupráci s  vysokými 
školami, s výzkumnými ústavy a specializovanými pracovišti. 

Byly zahájeny práce na projektech s institucionální podporou v letech 
2017–2020 - Vývoj žárovzdorných keramických materiálů pro agre-
gáty termického zpracování biomasy a  bioodpadů (OPPIK), Výroba 
mullitových ostřiv v šachtové peci (TAČR) a Vývoj technologie výroby 
keramických komínových vložek pro zlepšení jejich užitných vlastností 
a snížení výrobních nákladů (TAČR). 

4. Oblast technologického rozvoje a vývoje
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V současnosti má a.s. 5 platných integrovaných povolení: pro areál 
Velké Opatovice, Dinasku Svitavy, Pece Anna a pro uzavřenou skládku 
Březinka I a aktivní skládku Březinka II. O plnění podmínek jsou pravi-
delně podávány zprávy orgánům státní správy vždy do konce března 
kalendářního roku za rok předchozí.

Odpady 
Celková produkce odpadů za a.s. se meziročně snížila a byla v roce 
2017 celkem 3994 tun, z toho bylo 364 tun odpadu nebezpečného. 
Nárůst produkce „N“ odpadů byl způsoben změnou metodiky sle-
dování produkce fenolové vody na D06 – Pálení Anna. Odpady jsou 
ukládány na vlastní skládce Březinka II, odpady nebezpečné jsou 
předávány oprávněným firmám. Probíhal zpětný odběr odpadů a bylo 
vytříděno a odevzdáno celkem 545 tun odpadu určeného k recyklaci. 
Již koncem roku 2015 byla přijata řada opatření k  zvýšení podílů 
odpadů určených k recyklaci a snížení množství keramických odpa-
dů ukládaných na skládku.  Výsledky potvrdily správnost přijatých 
opatření a vzniklé úspory lze vyčíslit na 0,8-1,0 mil. Kč. Tento proces 
pokračoval i  v  roce 2017, i  když pro všeobecný nezájem o odpady 
z  plastů na recyklaci se snížily výkupní ceny za placené odpady. 
Přesto nastoupený trend recyklace odpadů z  plastů je žádoucí 
z celopodnikového hlediska. Jedná se především o úspory na dopravě 
a poplatcích na skládce Březinka.

Vody 
V  roce 2017 byla čerpána podzemní voda z  vlastního zdroje pro 
areály ve Velkých Opatovicích a Březině. Část podzemní vody je upra-
vována na vodu pitnou. Ostatní divize jsou zásobovány pitnou vodou 
z veřejné sítě. Významným aspektem je řešení nárůstu čerpání pod-
zemní vody pro areál Velké Opatovice. Tento nárůst je nutno přičíst 

potřebě chlazení nově nasazených lisů na D02. V současné době je 
zpracováno technické řešení na recirkulaci chladící vody a byl vybrán 
zhotovitel. S realizací 1. etapy opatření se počítá v roce 2018, popř. 
v roce 2019.

V současnosti má a.s. v provozu několik čistíren odpadních vod, které 
byly v provozu i v roce 2017. Celkem bylo z provozů Velké Opatovice, 
Březina a  Březinka vypuštěno 117 tis. m3 odpadních vod. V  roce 
2016 to bylo 141,5 tis. m3. Z  bývalých důlních provozů na Hřebči 
a v Nové Vsi bylo vypuštěno po provzdušnění a sedimentaci celkem 
284 tis. m3 důlních vod.

Ovzduší
V  roce 2017 bylo provedeno celkem 22 autorizovaných měření 
odbornou firmou – Top Envi Tech. Brno – bez překročení limitů.

Skládka Březinka II
V roce 2017 bylo na skládku Březinka II přijato celkem 51,531 tis. tun 
odpadů kategorie O. Převážnou většinu přijatých odpadů tvořily 
komunální odpady – 73,3 %, zbytek byly odpady na technické zabez-
pečení skládky – 19,7 % a odpady kategorie O od firem. 

Ze staré i  nové skládky Březinka I  a  II je těžen skládkový plyn a  je 
dodáván do kogeneračních jednotek – provozovatel ÚVP Brno. 
Celkem bylo v  roce 2017 vytěženo 1 772 782 m3 skládkového 
plynu s  průměrným obsahem 43,32 % metanu. Na kogeneračních 
jednotkách bylo vyrobeno a  předáno do sítě v  roce 2017 celkem 
2 994 MWh elektrické energie, což je 93 % výsledné dodávky v roce 
2016. Odpadní teplo z kogeneračních jednotek je používáno k sušení 
jílu a  jiných keramických hmot. Část odpadního tepla slouží také 

6. Péče o životní prostředí

V uplynulém období činil průměrný fyzický počet pojištěných zaměst-
nanců v a.s. 670 osob.

Pro nemoc a úraz došlo k následující pracovní neschopnosti (údaje jsou 
uvedeny v počtu nově hlášených případů a v kalendářních dnech):

Počet případů pracovní neschopnosti
 celkem 322
z toho:
pro nemoc  248
pro pracovní úrazy  36
pro ostatní úrazy  37

Počet kalendářních dnů prac. neschopnosti
 celkem 15 873
z toho:
pro nemoc  11 417
pro pracovní úrazy  2 128
pro ostatní úrazy  2 328
počet smrtelných úrazů  1

5. Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Z přehledu je patrno, že je stejný počet pracovních úrazů oproti minu-
lému roku, avšak z toho je jeden úraz smrtelný.

Zdroje a příčiny pracovních úrazů:

• manipulace a následné poranění břemenem, přiražení předmětem

• pád při chůzi na rovině, v úklonu, na schodech

• namožení při fyzické zátěži

• kontakt se strojním zařízením pořezání o nástroj

• najetí nákladním vozidlem » smrtelný pracovní úraz

Všechny případy byly šetřeny, byla přijata opatření k nápravě a prove-
deno odškodnění postižených osob. Opatření proti opakování smrtel-
ného pracovního úrazu vedlo k rekonstrukci pracoviště a dále povedou 
k rekonstrukci účelových komunikací v areálu Velké Opatovice.

P-D Refractories CZ a.s.
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V minulé výroční zprávě byl hodnocený rok charakterizován jako 
investičně střízlivý, když po odečtu hodnoty forem pro vlastní potřebu 
činil objem investovaných prostředků „pouze“ něco přes 38 mil. Kč. 

Ani hospodářský rok 2017, o němž informuje tato výroční zpráva, není 
co do investičních výdajů rekordní, ale se sumou přesahující 85 mil. Kč 
představuje v  daných podmínkách solidní úroveň reprodukce našich 
výrobních prostředků. Aniž to bylo záměrem, je tato částka téměř shod-
ná s hodnotou v účetnictví evidovaných odpisů investičního majetku. 

V roce 2017 nefigurovala mezi jednotlivými akcemi žádná mimořádně 
rozsáhlá, avšak investiční oddělení řešilo kromě drobností majících 
charakter DKP nebo oprav celkem 47 konkrétních investičních polo-
žek v celkovém objemu 54 088 tis. Kč, a to:

Stavby: 8 položek v celkovém objemu. . . . . . . . . . . 24 136 tis. Kč
z toho největší:
• skladovací boxy Březina
•  rekonstrukce haly pro výrobu TOP – bloků Nová šamotka
•  sklad depozit (forem) Servis V.Opatovice 
•  kazeta č. 5 na skládce Březinka a další

Stroje a zařízení: 39 položek v celkovém objemu . . 25 503 tis. Kč
z toho největší:
• přesuvna tunelových vozů Nová šamotka
•  rozšíření přípravárenské linky Dinaska Svitavy
•  CNC soustruh Servis Svitavy
•  kolový nakladač Březina
•  silniční váha Březina
•  dávkovač siliky Svitavy
•  rekonstrukce sušárny Stará šamotka
•  manipulátor Dinaska Svitavy a další

Ostatní akce: 4 položky v celkovém objemu . . . . . . . 4 449 tis. Kč
z toho největší:
• CNG stanice Svitavy
•  CNG stanice Velké Opatovice

Kromě výše uvedeného byla do pořízení hmotného investičního 
majetku dále zaúčtována aktivace ocelových a dřevěných forem pro 
vlastní potřebu v  celkové výši 33 981 tis. Kč. Ty budou následně 
předmětem odepisování.

Oproti předchozím rokům byla ale naopak snížena částka představují-
cí pořízení dlouhodobého investičního majetku formou leasingu. Nově 

byly pořízeny pouze 2 osobní automobily (1 202 tis. Kč) a 5 vysoko-
zdvižných vozíků (4 065 tis. Kč).

Celkové leasingové splátky byly mnohem vyšší a  představovaly 
náklad ve výši 23 958 tis. Kč. Konečný zůstatek leasingových závaz-
ků tedy poklesl a  na konci roku 2017 představoval celkový dluh 
53 458 tis. Kč.

V měsících předcházejících roku 2017 nebyla podána žádná žádost 
o investiční dotaci, neboť nebyl v té době připraven a schválen žádný 
z  relevantních projektů. To však tento rok mění a  v  jeho průběhu 
byly zpracovány a následně podány 3 žádosti o dotaci z evropských 
strukturálních fondů. Jedná se o následující projekty:
• Inovace výroby keramických komínových  

vložek (INOVACE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 mil. Kč
• Tunelová pec divize 01–Stará šamotka (INOVACE) . . . 30 mil. Kč
• Plynofikace areálu Březina (ÚSPORY ENERGIÍ) . . . . . . 25 mil. Kč

Jak je zmíněno v jiné části, kromě výše uvedeného probíhají další tři 
dotační projekty menšího rozsahu, ale jedná se o nikoliv investiční 
nýbrž vývojové úkoly.

Všechny realizované akce byly v  souladu se stanovami schváleny 
představenstvem, projekty nad 1 mil. Kč dozorčí radou a.s. 

Do oblasti hospodaření s  majetkem i  když nikoliv hmotným patří 
problematika povolenek CO

2
. I v roce 2017 jsme si vystačili s aloko-

vanými 29 974 kusy povolenek CO
2
, jejich následně zjištěná a verifi-

kovaná spotřeba činí 25 085 kusů. Pro další období aktuální alokace, 
to znamená až do roku 2020, kdy ale musíme počítat s postupným 
poklesem jednotlivých ročních přídělů, disponujeme s kumulovanou 
rezervou cca 40 tisíc kusů povolenek.

Investiční útvar má kromě výše uvedených úkolů spojených s obno-
vou hmotného investičního majetku společnosti za úkol rovněž pečo-
vat o jeho provozuschopný stav. Položka oprav tvoří nezanedbatelnou 
část nakupovaných dodavatelských služeb – v  hodnoceném roce 
2017 to bylo ve finančním vyjádření 32 390 tis. Kč.

Nezanedbatelnou starostí je rovněž péče o pořádek a vzhled našich 
areálů. Na tomto úseku se podařilo zlepšit stav vnitřních komunikací, 
pokročit v  dílčích parkových úpravách i  přiměřených vylepšeních 
exteriérů i interiérů. Další kroky v této oblasti jsou však nadále velmi 
žádoucí.

7. Oblast technicko-investičního rozvoje

k ohřevu čištěné skládkové vody a k vylepšení čistírenského procesu 
na sousední čistírně.

Plnění úkolů v oblasti EMS
Stěžejními úkoly v oblasti EMS bylo:
• Řešení problematiky úspor čerpání podzemních vod pro areál 

Velké Opatovice – bylo nalezeno řešení, vybrán zhotovitel 
a vyčíslena návratnost. Úkol přechází do roku 2018 a je sledován.

• Pokračovat ve snižování produkce odpadů – oproti roku 2015 
se produkce odpadů snížila na cca 62 %. Bylo rozšířeno třídění 
obalového plastu, papírových obalů a odpadů výpočetní techniky. 

• Zařízení na využívání odpadů – bylo požádáno o povolení provozu 
zařízení na využívání odpadů – okuje z válcování kat. č. 10 0210 
– výroba magnetitových tvarovek. Změnou Integrovaného povolení 
č. 11 byl povolovací proces na KÚ JMK dokončen.

Výroční zpráva | Annual Report 2017
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Přes snížení vyrobené tonáže o cca 10 % i celkových prodaných tun 
výrobků o téměř 7 % nedoznala v průběhu roku 2017 ekonomická 
a finanční situace ani likvidita firmy žádných problémů. Samozřejmě 
negativním dopadem pro exportní podnik našeho typu, jehož tržby 
jsou z více než 80 % realizovány v EUR, muselo nutně být ukončení 
intervencí ČNB od dubna 2017. Z  úrovně nad 27  Kč/EUR koruna 
postupně posílila až k  hodnotám kolem 25,50  Kč/EUR, což naši 
společnost stálo kolem 35 mil. Kč na tržbách a dalších 15,3 mil. Kč 
na zúčtovaných kurzových ztrátách, a to i po kompenzaci s kurzový-
mi zisky včetně těch, které přineslo forwardové zajištění 4 velkých 
exportních zakázek.

Celkové tržby dosáhly hodnoty 1 135 mil.  Kč, dalších 5 mil.  Kč 
bylo utrženo za přeprodávané zboží. To sice znamená překročení 
plánu o 32 mil  Kč, avšak ve srovnání s předchozím rokem se jedná 
o  pokles o  11,6 %. Co se týká struktury docílených tržeb, podíl 
jednotlivých výrobkových skupin byl následovný:

- šamotové kameny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42,90 %

- dinasové kameny .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18,59 %

- komínové keramické roury  . . . . . . . . . . . . . . .13,97 %

- teplojemné magnetitové tvarovky  . . . . . . . . . . . . 5,67 %

- netvarové žáromateriály . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,10 %

- suroviny – jíly a pálené lupky  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4,64 %

- formy pro cizí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,12 %

- ostatní vč. služeb .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7,01 %

Mimořádně vyšší výnosovou položkou byl tentokrát nárůst zásob 
vlastní výroby o  56 220 tis.  Kč. Jeho příčinou byla kumulace 
zakázky pro tchajwanskou ocelárnu, jejíž expedice je stanovena až 
od února 2018. Vzhledem k plánované odstávce výroby z důvodu 
opravy přípravárenské linky byl rovněž navýšen sklad komínových 
rour.

Součástí výnosů je jako vždy i aktivace vytěžených jílů pro vlastní 
potřebu, která činila 28 mil. Kč.

Ostatní provozní výnosy v  sumě 38 mil.  Kč zahrnují především 
vybrané poplatky za ukládání odpadu na provozované skládce 
komunálního odpadu (20 mil.  Kč), doplatek pojistného plnění 
Kooperativy za škodu způsobenou živelní událostí (střecha ve 
Svitavách – 4 mil. Kč), provozní dotace v podobě povolenek CO

2
 

v částce 8 mil. Kč, prodej odpadního materiálu za 2 mil. Kč a další 
drobnější položky.

Z  finančních výnosů jsou to především kurzové zisky v  sumě 
6  mil.  Kč, výnosy z  přecenění derivátů 3 mil.  Kč a  v  neposlední 
řadě jsme mohli opět zaúčtovat i  dividendy obdržené od dceřiné 
společnosti P-D Kremen ze Slovinska tentokrát ve výši 1 481 
tis. Kč.

Ve struktuře nákladů samozřejmě jako vždy převládají náklady 
na materiál a  energie. Jejich pokles je zhruba odpovídající výše 
konstatovanému snížení výroby a  obratu. Za pozitivní lze označit 
skutečnost, že se zvýšil objem spotřeby vlastních surovin na úkor 
nakupovaných. Nižší spotřeba energií – finančně o  6 mil.  Kč je 
v  relaci se sníženou tonáží výroby, přestože ceny jak plynu, tak 
elektřiny doznaly mírného nárůstu.

Pokles o 6,5 % zaznamenaly i externí služby, nejviditelnější to bylo 
u oprav, kde však byl předchozí rok ovlivněn mimořádnou opravou 
střechy ve Svitavách. Nižší byly ale i  náklady spojené s  obstará-
ním forem a rovněž dopravné. Naopak nárůst se projevil u provizí 
obchodních zástupců a  rovněž služby externích právních a  pora-
denských subjektů byly ve srovnání s předchozím rokem vyšší. 

Personální náklady představující již dnes se sumou 346 mil.  Kč 
bezmála třetinu z celkových nákladů firmy, vykázaly v hodnoceném 
roce pokles, což souvisí se snížením početního stavu zaměstnanců 
zmíněným v  předchozí části. Vyšší částka u  odměn orgánů spo-
lečnosti je důsledkem zrušení dříve vyplácených tantiém ze zisku 
a jejich částečným nahrazením mzdovým plněním.

Viditelný pokles ze 116 mil. Kč na 89 mil. Kč doznaly účetní odpisy 
majetku, a to v důsledku jednak sníženého objemu dříve aktivova-
ných a následně odepisovaných forem pro vlastní výrobu, jednak 
je to dopad pozastavení odepisování několika dočasně nepoužíva-
ných strojů a zařízení. Odpisy však i v roce 2017 byly rozhodujícím 
zdrojem pro financování investic, k  nimž patří i  aktivované formy 
pro vlastní potřebu.

Ostatní provozní náklady nijak mimořádně nevybočily z  dlouho-
dobého normálu a  podstatným způsobem neovlivnily výsledek. 
K  nárůstu o  16  % došlo u  poplatků vybíraných a  dále postupo-
vaných příslušné obci na skládce odpadu (výnos 20,4 mil.  Kč 
a naopak náklad 20,6 mil. Kč), naopak pokles ze 4,7 mil. Kč na 
3,9 mil. Kč vykázaly spotřebované povolenky CO

2
. 

Společnost v  dostatečné míře představující 4,4 mil.  Kč natvořila 
zákonné rezervy související s těžbou a skládkováním, další rezervy 
především na mzdová plnění přecházející do následujícího roku 
2018 a  rovněž nutné opravné položky byly již v  dostatečném 
objemu natvořeny v  minulém období a  nákladově tak rok 2017 
nezatížily.

Společnost vykázala provozní výsledek hospodaření ve výši 
68 mil. Kč, což je paradoxně o 7,2 mil. Kč více než v předchozím 
jinak tolik úspěšném roce. 

Celkové hospodaření tudíž negativně ovlivnila spíše finanční sféra 
hospodaření, jejímž výsledkem je ztráta 26,3 mil. Kč. Kromě běž-
ných a  nijak významně se neměnících nákladových položek jako 
jsou pojistné a bankovní poplatky, znamenaly největší nákladovou 

8. Ekonomická a finanční oblast

P-D Refractories CZ a.s.
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zátěž kurzové ztráty, které se vyšplhaly až na 23,6 mil. Kč a solidní 
provozní výsledek hospodaření srazily na konečný celkový zisk 
před zdaněním ve výši 41 931 tis. Kč, což je ve srovnání s minulým 
rokem úroveň 76,5 %.

Zisk po zdanění (daň z příjmu je zaúčtována ve výši 7 087 tis. Kč) 
pak činí 34 844 tis. Kč a potěšující je na něm především skuteč-
nost, že představuje překročení ročního plánu o 1 418 tis. Kč. 

Čistý obrat společnosti v  hodnoceném roce v  pojetí metodicky 
nového sestavení výkazu zisků a  ztrát představuje 1 190 204 
tis.  Kč, což je 87,6 % ze stejného ukazatele v  minulém roce. 
Vypočítaný EBIT má hodnotu 46 364 tis.  Kč (index 78,1 %) 
a EBITDA činí 135 711 tis Kč (index 77,6 %).

Ze závěrečné bilance a.s. sestavené ke 31. 12. 2017 plynou 
následující skutečnosti:

Celková bilanční suma v  hodnotě 1 704 402 tis.  Kč představuje 
nárůst aktiv a  pasiv o 52,6 mil.  Kč. Zásluhu na tom nemá dlou-
hodobý majetek – ten byl naopak rychleji odepisován, než nově 
pořizován a  jeho hodnota k ultimu roku představuje sumu 624,7 
mil. Kč. Je zřejmé, že stejně jako rok 2016 nelze ani hodnocený 
rok 2017 označit za investičně náročný. Nově pořízený investiční 
majetek má pořizovací hodnotu 54,1 mil.  Kč (plus 34 mil.  Kč 
představují nově aktivované formy pro vlastní potřebu). V průběhu 
roku 2017 nedošlo k  žádnému zcizení hmotného majetku, který 
by vykazoval účetní zůstatkovou hodnotu a  rovněž nenastala 
žádná živelní či jiná událost, která by celkovou hodnotu majetku 
významně ovlivnila.

Dlouhodobý finanční majetek zůstal beze změny, s  částkou 
32,9  mil.  Kč představuje obchodní podíly ve společnostech 
P-D Kremen a Izoker.

Z  oběžných aktiv pohledávky poklesly v  průběhu roku o  24,8 
mil. Kč na koncových 268,9 mil. Kč, z nich po lhůtě splatnosti jsou 
položky v celkové výši 44,5 mil. Kč. V průběhu hodnoceného roku 
nebyla z důvodu nedobytnosti odepsána žádná pohledávka ve výši, 
která by podstatněji ovlivnila hospodářský výsledek společnosti. 
Pohledávky vůči společnostem uvnitř skupiny činily k ultimu roku 
38,7 mil. Kč, v průběhu celého roku nedocházelo k významnějšímu 
prodlení v platbách od sesterských firem. 

Naopak k podstatnému navýšení o 82,2 mil. Kč došlo u zásob a to 
ve všech jejich druhových položkách – nejvíce u materiálů (+41,4 
mil. Kč) a hotové výroby (+30,1 mil. Kč). Důvody tohoto trendu jsou 
známy – u  materiálu se jedná především o  jednorázové pořízení 
magnetitu, kde nelze ekonomicky odebrat menší tranši než loď 
o 5 000 tunách. Vliv ovšem mělo i cenové navýšení hlavně u draž-
ších surovin z  dovozu. Ve skladech výrobků je to pak především 
již zmíněná kumulace zboží pro tchajwanskou ocelárnu a  nutné 
předzásobení komínovými rourami. 

Finanční majetek ve výši 53,7 mil.  Kč tvoří již dlouhodobě hlav-
ně peníze ze zákona vázané na bankovních účtech a  určené na 
budoucí sanaci těžební a skládkové činnosti.

V  pasivech společnosti je zaznamenán nárůst vlastního jmění 
o  17,6 mil.  Kč, akcie tak dosáhly k  ultimu roku vnitřní hodnoty 
1 572  Kč/ks, tedy o  23  Kč více než na vstupu do roku 2017. 
Na rozdíl od předchozích dvou let musela společnost zvýšit o 39 
mil.  Kč cizí zdroje financování. Při navýšení rezerv o  3,2 mil.  Kč 
a vzájemné kompenzaci nárůstů a poklesů u závazků vůči dodava-
telům, zaměstnancům a  státu je nejviditelnější celoroční změnou 
snížení přijatých záloh, které poklesly o  20,9 mil.  Kč a  naopak 
navýšení provozních bankovních úvěrů o  57,6 mil.  Kč. Investiční 
úvěry se ovšem díky pravidelným splátkám snížily z 50,8 mil. Kč od 
počátku roku na koncových 28,9 mil. Kč. O úvěrování společnosti, 
stejně jako o  průběžné poskytování dalších finančních produktů 
a služeb  se přibližně rovnoměrně dělí KB a ČSOB, poměrně menší 
angažovanost pak zde má Expobank.

Co se týká závazků společnosti, které se nevykazují v  bilanci, 
nedošlo k  žádné podstatné věcné změně. Jsou zastoupeny pře-
devším leasingovými splátkami a  vykazují sestupnou tendenci. 
Jejich splátky v roce 2017 činily 24 mil. Kč, zatímco nově vzniklé 
leasingové závazky jsou 5,9 mil. Kč a celkový dluh z leasingových 
smluv tak klesl na 53,4 mil.  Kč. Společnost dlouhodobě eviduje 
také závazky související s těžbou a skládkováním, tedy rekultivační 
a  monitorovací povinnosti, na něž je ovšem tvořena dostatečná 
zákonná finanční rezerva představující k závěru roku 42,2 mil. Kč.

Závazkem do budoucna nadále zůstává regulace výtoku důlní vody 
z bývalých důlních děl, stejně jako stará ekologická zátěž v podo-
bě dehtofenolového zásobníku odpadních produktů z  někdejšího 
provozování generátoru na divizi Pálení – Březina. Snahou firmy 
je dosáhnout participace státu na - byť zatím ne akutní - likvidaci 
této zátěže z doby státního podniku. Povinností, a tedy závazkem 
pro budoucno, bude rovněž rekultivace nebo jiný způsob ukončení 
již řadu let neprovozované těžební aktivity v  pískovně Vendolí 
u Svitav. 

Za závazky třetích stran společnost nikterak neručí.

Je třeba vyzvednout – a  z  výše uvedeného komentáře to v  pod-
statě vyplývá, že společnost po celou dobu roku 2017 disponovala 
bezproblémovou likviditou a byla tak schopna plnit veškeré svoje 
finanční závazky bez prodlení. Žádná závažná porušení nebyla zjiš-
těna, a tudíž ani žádné podstatné finanční sankce nebyly vyměřeny 
z  kontrol, které v  různých oblastech (nejčastěji z  úrovně správců 
daní) u společnosti proběhly.

Tato výroční zpráva ve své další části obsahuje auditované roční 
účetní výkazy a jako vždy její nedílnou součástí je i příloha k  roční 
účetní závěrce, která je akcionářům k  dispozici na sekretariátu 
akciové společnosti.
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Převážná část výroční zprávy je věnována „skládání účtů“, tedy 
hodnocení uzavřeného hospodářského roku. V  této části je pak 
pro čtenáře stručně prezentováno, s jakými cíli a plány společnost 
vstoupila do dalšího účetního období – do roku 2018.

Jako každý rok byl v  závěru předchozího roku zpracován a  do 
celoskupinového plánu zakomponován podnikatelský záměr obsa-
hující předpoklad prodejů zákazníkům jednotlivých odběratelských 
sektorů a  se znalostí očekávaných prodejních cen zkalkulován 
předpokládaný obrat firmy. Z propočtu všech očekávaných nákladů 
pak mohly být sestaveny plánované účetní výkazy, které doplňuje 
vize vedení firmy o realizaci investičních záměrů, jsou zde rovněž 
uváděny odsouhlasené úkoly v oblasti výzkumu a vývoje a některé 
další naplánované úkoly a záměry.

Podnikatelský záměr na rok 2018 byl sestavován v atmosféře vše-
obecné konjunktury, a to nejen v České republice, ale i v okolních 
evropských zemích. V naší zemi se tento stav projevuje mimo jiné 

extrémně nízkou nezaměstnaností, což vede k  viditelné převaze 
poptávky nad nabídkou na pracovním trhu, tedy k akutnímu nedo-
statku pracovních sil.
 
Naše akciová společnost tento všeobecný trend poněkud předběh-
la – zakázková, a  tedy i výrobní, přeplněnost charakteristická pro 
roky 2015 a  2016 pominula a  vrátili jsme se do dlouhodobého 
normálu představujícího stálý „boj“ o  zakázky (přesněji o  dobré 
zakázky) v  náročném konkurenčním prostředí především levných 
východních výrobců. Nicméně i  nás začal na přelomu roku trápit 
nedostatek zaměstnanců a rovněž na to navazující zvýšené poža-
davky na nárůst mezd. V  regionu přitom patříme mezi výdělkově 
nadprůměrné zaměstnavatele.
 
Žárokeramika je velmi tradiční výrobní obor, což se dlouhodobě 
projevuje mimo jiné i  dosahováním relativně nízkých ziskových 
marží. A vývoj kurzu koruny v posledním období pro české expor-
téry, mezi něž s podílem exportu přes 80 % z tržeb plně patříme, 

9. Východiska a cíle roku 2018
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tuto situaci ještě zhoršil. Proto je heslem dne redukovat náklady, 
což limituje možnosti požadovaných mzdových nárůstů. Pozornost 
ale bude muset být věnována celé nákladové struktuře, což vyža-
duje ještě přísnější výběr dodavatelů, a  ještě větší tlak na ceny 
všech stálých i jednorázových dodavatelů.

Do nového hospodářského roku vstoupila naše společnost v dobré 
kondici, s  uspokojivou zakázkovou zaplněností na první půlrok 
a s vizí dalších větších obchodních projektů v blízké budoucnosti. 
I  přes mírné přibrzdění investičních aktivit v  posledních dvou 
letech nehrozí žádný zásadní nedostatek v  oblasti výrobního 
zařízení. 
 
Ještě větší očekávání, než tomu bylo v průběhu posledních něko-
lika let, jsou v  oblasti koordinace a  kooperace se sesterskými 
podniky v  P-D Group. Obě tyto firmy v  minulém roce poměrně 
úspěšně zkonsolidovaly svoji ekonomickou situaci a  společně 
máme předpoklady nadále zůstat významným hráčem na svě-
tových trzích v  oblasti „světlých“ žáromateriálů a  tuto roli ještě 
posílit. 

Podnikatelský záměr na rok 2018 je postaven na následujících 
východiscích a stanoví níže uvedené cíle: 

Výrobní a navazující činnosti na jednotlivých divizích 

Divize 1 – Stará šamotka Velké Opatovice 
vstupuje do nového roku ve stabilizovaných podmínkách. Skončený 
rok ukázal, že i s jednou pecí lze Starou šamotku provozovat s příz-
nivou ekonomikou. Výrobní objemy jsou na divizi 1 naplánovány jen 
s velmi mírným nárůstem oproti minulému roku. Růstové možnosti 
skýtá netvarová výroba (malty, hmoty, žárobetony), jejíž provoz se 
dočká investičních zásahů jak z hlediska modernizace linky, tak ve 
zlepšení pracovního prostředí a rovněž do tohoto oboru jsou smě-
rovány 2 vývojové úkoly. Definitivní krok je nutno učinit ve výrobě 
černě zbarvené kamnařiny, trhy signalizují, že se nejedná jen 
o přechodný módní výstřelek. Nenahraditelnou roli má starý závod 
v oboru komínových rour, kde doplňuje svitavskou výrobu dodávka-
mi příslušenství a zároveň – v případě dořešení 2. tunelové pece – 
představuje rezervu pro případné doplnění celopodnikové kapacity 
v případě extrémnějšího zaplnění svitavské Dinasky. 
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Divize 2 – Nová šamotka Velké Opatovice 
stojí před náročným úkolem nahradit část sortimentu vysocehli-
nitanových výrobků cca 10% navýšením objemu ostatních vyrá-
běných šamotů. Celkovou plánovanou tonáž zvyšují i teplojemné 
magnetitové tvarovky, jejichž dlouhodobý sestupný trend se již 
vloni zastavil a díky novým aplikacím v kamnářství a rozšířením 
počtu zákazníků se předpokládá i  v  roce 2018 nárůst jejich 
prodeje o  víc než 10 %. Nová šamotka i  v  plánovaném roce 
sehraje roli hlavního výrobního závodu akciové společnosti, což 
sebou nese největší zátěž celopodnikovými náklady. Pro udržení 
efektivní ekonomiky divize nezbývá než pokračovat v  hledání 
dalších úsporných opatření především v materiálové a energetic-
ké spotřebě a  rovněž k přistoupení k  robotizaci a automatizaci. 
Přínosem by mělo být i  vyřešení úkolů VaV, kterých má divize 
celkem sedm. V součinnosti s prodejním odborem je pak nutno 
začít zhodnocovat nově zainvestované kapacity v oblasti vibrolité 
výroby. 

 
Divize 3 – Dinaska Svitavy 

je největším výrobcem komínových keramických rour v  Evropě 
a  zároveň jedním z  dominantních výrobců dinasu. Díky tomuto 
sortimentu založenému převážně na vlastních surovinách má 
předpoklad být opět nejziskovějším provozem společnosti a tuto 
roli plán na rok 2018 i  nadále předpokládá. Její celková tonáž 
je plánována bez podstatné změny oproti minulému roku, jen 
dochází k mírnému navýšení dinasu, a  naopak ponížení tonáže 
komínovek. Ty zaznamenají největší technologickou změnu od 
začátku své výroby – v průběhu roku 2018 by měla proběhnout 
celková rekonstrukce výrobní linky spočívající především v auto-
matizaci a robotizaci. Zároveň ale probíhá i vývoj nové technolo-
gie z hlediska pracovní hmoty i konečné podoby vlastní roury. Ve 
výsledku by měl svitavský závod nabídnout trhu nový dokonalejší, 
a i levnější výrobek.   

Co se týká dinasu, v plánu není zatím zahrnut žádný velký projekt, 
avšak i  na takový (a  o  něm se v  současnosti jedná) musí být 
eventuálně v závěru plánovaného roku Dinaska připravena. 

 
Divize 4 – Servis 

musí i nadále sehrávat významnou roli nejen z hlediska provozu-
schopnosti všech výrobních zařízení v rámci akciové společnosti, 
tzn. jejich oprav i reprodukce formou investic a leasingu, neméně 
důležitou je i výroba forem, a to pro celou žárosekci v rámci P-D 
Group. Pro Servis je ještě náročnější než pro ostatní divize vypo-
řádávat se s výkyvy v zaplněnosti jejich strojírenské a dřevomo-
delářské výroby. Dílenské profese budou i v roce 2018 kritickým 
místem na trhu práce, a  právě na divizi 4 je tedy nutno velmi 
obezřetně přistupovat k  regulaci, resp. udržení zaměstnanosti. 
Určitou výhodou z hlediska doplňování stavů dílenských pracov-
níků může být již několikaletá spolupráce s oběma učilišti v regi-
onu. Pro Servis platí i v roce 2018 – neměnit sazby údržby pro 
vlastní divize a co nejefektivněji dodávat formy jim i sesterským 
firmám (zde podle přijatého kalkulačního modelu s akceptovanou 
komerčně standardní ziskovou marží). 

Divize 5 – Skládka Březinka
má pro plánovaný rok vysoko nasazenou laťku z roku 2017 ale 
nicméně i ambice v  roce 2018 dosáhnout obdobných výsledků 
hospodaření. Nedávno vybudovaná pátá skládková kazeta před-
stavuje kapacitu ukládání až do roku 2019, takže nadcházející 
rok nepředstavuje žádnou nutnost větší investice. Pozornost bude 
nutno věnovat vodnímu a plynovému hospodářství včetně využití 
bioplynu, které je již trvale významným předpokladem dosahova-
ných výnosů. Úkolem divize je hledat cesty, jak udržet a případně 
navýšit kapacitu sušení jílů a jiných materiálů využíváním odpad-
ního tepla z kogenerace. 
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Divize 6 – Pálení Anna Březina
představuje významnou surovinovou základnu pro finální výrobní 
divize, což samozřejmě platí i  pro rok 2018. Poté, co bylo do 
provozu v Březině silně zainvestováno, je i přes zvýšené odpisy 
zřejmé – byť ne ještě výrazné – zlepšení ekonomiky závodu. 
Požadavkem plánu je minimálně udržet výši obratu z předchozího 
roku a  při nezměněných cenách uvnitř a.s. přispět k  výsledku 
podniku přiměřeným ziskem z prodeje cizím zákazníkům. Divize 
6 směřuje k  dalšímu významnému strategickému zásahu, a  to 
komplexní rekonstrukci šachtových pecí. První etapou by měla 
být již schválená plynofikace areálu v roce 2018.

 
Divize 12 – Těžby Březinka  

bude nadále zásobovat ostatní divize vytěženými surovinami, 
ale i  v  roce 2018 zůstane dodavatelem pro sesterský závod 
v  německém Wetru. S  ohledem na postup těžby bude nutno 
plánovat další skrývkové práce; náklady na ně však plánovaný 
rok jednorázově nezatíží, neboť v  účetnictví bude pokračováno 
v  jejich časovém rozlišování. S  ohledem na staré důlní zátěže 
a rovněž v souvislosti se skutečností, že skládka nebude potřebo-
vat těsnící jíly jako v roce 2017, je na divizi 12 plánována mírná 
ztráta. Úkolem divize je tuto ztrátu minimalizovat.  

Kooperace v rámci skupiny P-D Group

Rok 2018 přinese další kroky ve sbližování všech podniků ve skupině. 
V jeho počátku má být zrealizován přechod na jednotnou nomenkla-
turu výrobků, jejichž označení bude jednotně uvozeno písmeny PD 
a pro zákazníky bude skupina prezentována jako jeden dodavatelský 
subjekt. Interní rozdělení trhů, tzn. teritorií, zákazníků, výrobních 
a  výrobkových oborů a  tomu přizpůsobené určení klíčových prodej-
ních manažerů by mělo přinést zlepšení výsledků za celou skupinu. 
Jedná se o  dlouhodobější proces, jehož předpokladem je zároveň 
sjednocení metodiky kalkulací a  vyčíslování výrobních, resp. celko-
vých nákladů a krycích příspěvků. 

Stabilizovaně již probíhá součinnost s  výpočetním centrem 
v Bitterfeldu, v roce 2018 se v oblasti IT bude jednat o dílčí sjedno-
cování modulů SAP, což je ale úkol spíše pro německé kolegy, kteří 
postupně přebírají naše zkušenosti a naše nastavení procesů

ISŘ a certifikace výrobků

Kontrolní audit na konci roku 2017 neshledal žádnou neshodu, což 
je dobrým východiskem do plánovaného roku 2018. V  něm vedle 
opětovného reauditu ze strany TAZÚS očekáváme další kontrolní 
audity prováděné VIP zákazníky.  Z  hlediska výrobkové certifikace 
klademe mimo jiné důraz především na proces certifikace v  oboru 
komínových rour. To se bude týkat i  výrobků z  nové technologické 
linky ve Svitavách 

Materiálové a energetické výrobní vstupy 

Výhodou naší společnosti je, že velkou částí surovinových vstupů dis-
ponuje sama, a to vedle vlastních žárojílů, i další strategickou surovi-
nou – křemenci, které produkuje a dodává naše dceřiná společnost 
ve Slovinsku. Ceny tuzemských dodavatelů nakupovaných surovin 
a materiálů doznávají přijatelného nárůstu, výjimečně zůstávají i beze 

změny. Složitější situace je u importovaných surovin, kde je od začát-
ku nového roku stále ještě cenový pohyb. 

Jako vždy nevyzpytatelný je vývoj cen energií. Elektřiny i plynu máme 
nadpoloviční množství již zakoupeno, ale zatímco u  plynu je to za 
srovnatelné ceny s  minulostí, u  elektřiny je již nyní zřejmý cenový 
nárůst minimálně o  10 %. Ten se může ještě prohloubit, pokud 
růstový trend posledních měsíců bude pokračovat i  v průběhu roku 
2018. Rovněž ceny pohonných hmot mohou v roce 2018 překvapit, 
což by se promítlo do ceny našich přeprav. Z nakupovaných služeb 
nehrozí prozatím žádné konkrétní změny, které by měly vést k jejich 
radikálnímu zdražení.

Lidské zdroje, produktivita práce a mzdový vývoj

Jak již bylo zmíněno v úvodu, fenoménem přelomu roků 2017 a 2018 
je extrémní nedostatek pracovních sil. Při 3,5 % nezaměstnanosti se 
to týká všech regionů a téměř všech odvětví. Naše plánování počítalo 
s 2% navýšením průměrné mzdy oproti předchozímu roku, což je i tak 
více než představuje závazek zakotvený v  kolektivní smlouvě. První 
týdny roku 2018 ovšem ukázaly, že v tomto směru byl původní plán 
nereálný – již první úpravy mezd nutně vyústí v nárůst o 5 nebo i více 
procent. Určitým řešením by byla další alespoň částečná redukce 
počtu zaměstnanců.

V rámci naší společnosti neplánujeme pro rok 2018 žádnou zásadní 
změnu v systému odměňování, který je zakotven v kolektivní smlou-
vě. Zákonná úprava minimální mzdy od 1. 1. 2018 nemá u nás na 
odměňování práce prakticky žádný vliv, v  tarifní oblasti jsme vlast-
ním opatřením byli nuceni předběhnout kolektivní smlouvu vyššího 
stupně, která bude platit od 1. dubna 2018. I v roce 2018 budeme 
pokračovat v  systému sledování a  usměrňování produktivity práce 
zjišťované z  vyrobené tonáže, odpracovaných hodin a  dosažené 
přidané hodnoty. 

Úkolem a cílem mzdového systému je stabilizovat kolektivy hlavně tzv. 
kmenových zaměstnanců na všech postech a útvarech v podnikové 
organizační struktuře. Nedílnou součástí personální práce je rovněž 
trvalé prosazování zásad firemní kultury, které byly před časem po 
rozsáhlé diskusi zakotveny v  interním podnikovém aktu. Nezbytný 
zásah do oblasti personalistiky, ale nejen do ní, přinese aplikace 
evropského nařízení GDPR. Požadavky z něho plynoucí musíme uspo-
kojit do května 2018.  Naopak otevřená zůstává otázka EET, která by 
se dotkla, byť jen v malém rozsahu, hotovostních plateb. Zatím ale je 
předmětná legislativa odsunuta.

I  v  tomto plánovaném roce bude pokračovat těsná spolupráce se 
třemi odborovými organizacemi, a  to především ve mzdové oblasti, 
na poli BOZP a při realizaci sociálního programu firmy. 

Prodejní politika

Prodejní plán na rok 2018 vychází z reálného a mírně optimistického 
zhodnocení jednotlivých trhů, stávajících i  potencionálních zákazníků 
a trendů v odběratelských sektorech. Oproti plánu roku 2017, který byl 
překročen asi o 5 %, byla naplánována prodejní tonáž pro rok 2018 
ve výši 90 101 tuna (bez surovin 75 401 tuna), přičemž navýšení 
je viditelné především u  šamotů včetně izolačních, u magnetitových 
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teplojemných tvarovek, u dinasu a u malt, naopak s poklesem toná-
že musíme počítat u  komínových rour a  vysocehlinitých materiálů. 
Konkrétní objemy prodeje, a tedy i výroby jsou uvedeny v další části. 

Pro náš prodej bude rok 2018 znamenat určitou změnu v návaznosti 
na zmíněnou integraci obchodních činností v rámci P-D Group. 

Trvalým požadavkem na prodejní personál je jazyková průprava, což 
souvisí se skutečností, že více než 80 % naší produkce je určeno na 
export do zemí celého světa.

Prodejní plán na rok 2018 (v tunách):

D1 – Stará šamotka Velké Opatovice:
Šamot   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 000 
Izolační materiály   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 600 
Komínové prvky  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  1 100 
Malty .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 800 
Tmely   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 300 
Žárobetony .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 900 

D2 – Nová šamotka Velké Opatovice:
Šamot   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 786 
Izolační materiály   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 500 
Silimanit   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 500 
Bauxit   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 250 
Korund  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 
Vysocehlinité materiály   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 
Zirkonmullit   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 
Mullit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30 
Magnetit   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 750 

D3 – Dinaska Svitavy:
Dinas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 870 
Komínové prvky  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 12 900 

D6 – Pálení Anna Březina
Malty .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 400
Jíly .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 500 
Ostřiva   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 800 

D12 – Těžby Březinka
Jíly   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 000

Celkem za a.s.  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 90 101

Plán předpokládá jen minimální odchylky v objemech výroby a prode-
je. Ve výsledovce společnosti je finanční nárůst zásob odůvodněn takto 
metodicky nastaveným účtováním výroby forem pro vlastní potřebu.

Investiční a technický rozvoj, vývojová a výzkumná činnost

Pozitivním signálem z hlediska schvalovacího procesu uvnitř skupiny 
může být skutečnost, že tentokrát některé požadované investiční 
akce byly odsouhlaseny orgány a.s. již v září a další v prosinci 2017 
a stejně jako v minulých letech lze předpokládat další doschvalování 
ještě v  průběhu plánovaného roku. Znamená to, že celkový objem 
schválených investic by mohl být opět poněkud větší, než tomu bylo 
v posledním roce. 

Podnikatelský záměr počítá s realizací následujících investic:

a) Akce nad 1 mil. Kč (schvaluje dozorčí rada a.s.)
- plynofikace provozu Anna Březina  .   .   .   .   .   . 20,5 mil. Kč 
- rekonstrukce tunelové pece č. 1 Stará šamotka  22,0 mil. Kč 
- modernizace a robotizace výroby KKV Svitavy .  . 30,0 mil. Kč 
- odřezávák na komínovky Svitavy   .  .  .  .  .  .  2,5 mil. Kč 
- CNC – fréza Servis Svitavy (second hand)  .  .  .   1,0 mil. Kč 
- elektroerozivní řezací stroj .  .  .  .  .  .  .  .  .  6,3 mil. Kč 
- odprášení sil ve V.Opatovicích   .  .  .  .  .  .  .  3,0 mil. Kč 
- dávkování ze sila č. 4 NŠ Velké Opatovice  .   .   .   2,5 mil. Kč 
- dovybavení balící linky NŠ Velké Opatovice .  .  .  1,5 mil. Kč 
Celkem      .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 89,3 mil. Kč 

b) Akce pod 1 mil. Kč (schvaluje představenstvo a.s.): 
- odprášení netvarové výroby – SŠ Velké Opatovice   1,0 mil. Kč
- dávkování mikrosiliky Svitavy    .  .  .  .  .  .  .  1,0 mil. Kč 
- balancer k lisu – Svitavy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,6 mil. Kč  
- jeřáb 1 t – Servis Velké Opatovice .  .  .  .  .  .  0,2 mil. Kč  
- regálový zakladač Servis Velké Opatovice   .  .  .  0,6 mil. Kč 
- dělící stroj Servis Svitavy   .  .  .  .  .  .  .  .  .   0,5 mil. Kč 
- manipulátor k lisu NŠ Velké Opatovice   .  .  .  .  0,6 mil. Kč 
- magnetický separátor NŠ Velké Opatovice  .   .   .   0,7 mil. Kč  
- modernizace netvarové výroby SŠ Velké Opatovice   0,9 mil. Kč 
- implementace QM – SAP Velké Opatovice  .   .   .   1,5 mil. Kč 
Celkem   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7,6 mil. Kč

Co se týká zdrojového krytí, jako vždy spočívá ve vlastních prostředcích:
- Odpisech v plánované výši .   .   .   .   .   .   .   .   . 73,4 mil. Kč
- Zisku.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25,8 mil. Kč

V případě realizace všech tří rozsáhlejších akcí budeme financování 
řešit zčásti využitím bankovních zdrojů, což je již předjednáno.

Právě na tyto tři projekty rovněž žádáme příslušné orgány o přidělení 
dotací ze SF EU.

Rovněž aktivity našeho vývojově a  výzkumného týmu představují 
i v roce 2018 náročné úkoly, významná je další spolupráce s praco-
višti vysokých škol spojená s dotačními programy.

Z celkových 17 konkrétních zadání se jedná o:
- 4 úkoly pro divizi 1 – Starou šamotku Velké Opatovice
- 7 úkolů pro divizi 2 – Novou šamotku Velké Opatovice 
- 1 úkol pro divizi 3 – Dinasku Svitavy
- 5 úkolů pro divizi 6 – Pálení Březina

Projekty s institucionální podporou řeší následující zadání:
- Nová technologie výroby komínových vložek (ČVUT Praha)
- Výroba mullitových ostřiv v šachtových pecích (VÚT Brno)
- Materiály pro agregáty termického zpracování biomasy a biood-
padů (VŠB Ostrava)

Informační systémy 
 
Oblast IT má za sebou významné kroky jak v oblasti software, kde 
jsou implementované moduly SAP po posledním up-grade již rutinně 
využívány a stejně tak to platí i o docházkovém a stravovacím sys-
tému i software pro konstrukčně-technické využití, tak i co se týká 
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sítí, přenosu, ukládání a  ochrany dat. Vyřešena je i  komunikační 
technologie fungující prostřednictvím nových moderních ústředen 
i přístrojů. 

V roce 2018 bude hlavním úkolem oddělení IT dokončit implemen-
taci modulu QM SAP, zprovoznění systému EET (pokud to bude 
aktuální) v našich pokladnách a na skládce a podílet se bude i na 
zvládnutí požadavků vyplývajících z evropské normy GDPR.  

Zajištění likvidity společnosti 
 
Poslední roky zažívala naše akciová společnost stabilní a  bezpro-
blémovou likviditu. Díky finančním zdrojům ze zisku, a  především 
z odpisů mohly být činěny dostatečné kroky v reprodukci výrobních 
prostředků formou investic a přijatelně uspokojovány i dividendové 
představy akcionářů. Tento trend je zakomponován i  do plánu na 
rok 2018. 

Maximální péči je třeba v roce 2018 věnovat vývoji zásob a omezit 
jejich nárůst. To je zároveň podmínkou bezproblémového pořizování 
naplánovaných investic. Vzhledem ke skutečnosti, že již několik let 

Na základě všech známých či prediko-
vaných trendů ovlivňujících hospodaření 
firmy byl sestaven finanční plán na rok 
2018 s těmito hlavními parametry:

Výsledovka a.s:

Tržby za vlastní výrobky a služby .  .  .  .  .  .  1 122 mil. Kč

Výkony z výrobní činnosti. . . . . . . . . . 1 206 mil. Kč

Spotřeba materiálů, energií a služeb  .  .  .  .  .  717 mil. Kč

Osobní náklady  . . . . . . . . . . . . . . .  348 mil. Kč

Odpisy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 mil. Kč

Provozní výsledek hospodaření . . . . . . . . . 46 mil. Kč

Celkový výsledek hospodaření před zdaněním. . 32 mil. Kč

Bilance a.s:

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek . . . 657 mil. Kč

Dlouhodobý finanční majetek. . . . . . . . . . 31 mil. Kč

Zásoby celkem  . . . . . . . . . . . . . . . 711 mil. Kč

- Pohledávky celkem  . . . . . . . . . . . . 240 mil. Kč

Krátkodobý finanční majetek .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55 mil. Kč

Vlastní kapitál  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 204 mil. Kč

Rezervy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57 mil. Kč

Celkové závazky (bez úvěrů)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  226 mil. Kč

Bankovní úvěry  . . . . . . . . . . . . . . . 187 mil. Kč

AKTIVA / PASIVA celkem . . . . . . . . . . 1 675 mil. Kč

společnost neotevřela žádný investiční úvěr, bude v případě realizace 
výše uvedeného plánovaného objemu investic vhodné pro bankovní 
finance sáhnout. V případě všech tří spolupracujících bank – ČSOB, 
KB a  Expobank se jeví dostatečná ochota investiční financování 
nabízet. Totéž platí i o financování provozu.

Významným faktorem v  oblasti ekonomiky firmy bude vývoj kurzu 
české koruny k cizím měnám. Plán 2018 je kalkulován na bázi kurzu 
25,50 Kč/EUR a  pokud by koruna posílila významně více, bude to 
ovlivňovat nejen výsledek hospodaření ale i likviditu firmy. Částečnou 
eliminaci tohoto rizika představuje již v listopadu 2017 zrealizované 
kurzové zajištění největších obchodních projektů od ledna do čer-
vence 2018 v celkové hodnotě cca 6,5 mil. EUR. 

Společenská a regionální funkce firmy a PR 

Management společnosti usiluje samozřejmě o  co nejlepší podni-
katelské výsledky firmy a  o  její dlouhodobou finanční stabilitu, je 
si ale vědom i své společenské a regionální funkce, kterou akciová 
společnost svojí existencí a dislokací sehrává. Celá řada školských 
a  kulturních institucí, místní i  okolní municipality i  zájmové, spor-
tovní a  jiné subjekty očekávají pro svoje aktivity občasnou finanční 
podporu. Důležitější je ale role firmy coby největšího zaměstnavatele 
v regionu a obchodního partnera desítek dalších menších či větších 
obchodních partnerů. 

I v roce 2018 bude vedení společnosti usilovat o pozitivní povědomí 
a  image firmy, což je o  to aktuálnější v  situaci, kdy na trhu práce 
převažuje nabídka nad poptávkou. 

Ve spolupráci s  managementem v  rámci celého holdingu budou 
činěny další kroky i  pro posílení PR v  širokém okruhu odběratelů 
i dodavatelů v celosvětovém měřítku. 

Závěrem:

Podnikatelský záměr na rok 2018 vychází z  reálných představ 
o  možnostech umísťovat naše výrobky na světových trzích podlo-
žených z  části již nasmlouvanými a  zčásti realisticky očekávanými 
objemy obchodů. Reflektuje zároveň kapacitní možnosti firmy 
i  s  jejich dalším zdokonalením především směrem k  modernizaci 
a robotizaci výrobních procesů. 

Vedení společnosti je si vědomo i určitých rizik, které jsou nedílnou 
součástí každé podnikatelské činnosti. Plán jako celek proto před-
stavuje jen velmi mírnou progresi, ale obsahuje i strategická opatření 
směřující k dlouhodobému bezporuchovému fungování podniku.

I  pro rok 2018 platí, že opěrnými sloupy naší činnosti jsou vlastní 
zásoby nerostných surovin, vlastní vysoce produktivní a kvalitní výro-
ba forem, a především po generace předávané a stále se rozvíjející 
know-how našich pracovních kolektivů na všech pracovištích. 

Existence a  cílevědomé využívání všech těchto východisek vytváří 
předpoklad toho, že předkládaný podnikatelský záměr na rok 2018 
je sice náročný ale reálně dosažitelný. 
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Organizační struktura a. s. (stav k 1. 1. 2018)
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Divize 01 – Stará šamotka

výroba – šamotových kamenů, lehčeného šamotu, 
tmelů, žárobetonů a malt

Ředitel: Lubomír Domanský
tel.: 516 493 212

Divize 03 – Dinaska

výroba – dinasových kamenů, magnezitu, komínových 
vložek a šamotových výrobků

Ředitel: Ing. František Hloušek
tel.: 461 579 139, fax: 461 530 595

Výrobní ředitelka a. s. – Šamot

Ing. Vladislava Bomberová
tel.: 516 493 217

Výrobní ředitel a. s. – Dinas

Ing. František Hloušek
tel.: 461 579 139, fax: 461 530 595

Předseda představenstva a. s.
Ing. Tomáš Kožoušek

tel.: 516 493 231

Dozorčí rada
Heinz-Jürgen Preiss-Daimler

předseda
Jan-Carsten Ihle
místopředseda

Ing. Vladislava Bomberová
člen

Představenstvo a. s.
Ing. Tomáš Kožoušek

předseda představenstva a.s.
Stefan Alexander Preiss-Daimler
místopředseda představenstva a.s.

Christian-Philipp Wasmuht
člen představenstva a.s.

Ing. Stanislav Dvořák
člen představenstva a.s.

Divize 02 – Nová šamotka

výroba – šamotových kamenů, magnetitových kamenů 
a vysocehlinitého šamotu

Ředitel: Ing. Tomáš Strouhal
tel.: 516 493 390 (418)

Divize 06 – Pálení Anna

prvotní úprava surovin, včetně výpalu

Ředitel: Ing. Lukáš Tvrdík Ph. D.
tel.: 461 357 330, fax: 461 321 136

Divize 12 – Těžby

těžba žárovzdorných jílů a písků

Ředitel: Ing. Miroslav Steiner
tel.: 602 835 647, fax: 461 321 183
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Divize 04 – Servis

výroba forem, údržba a nákup náhradních dílů 
a pomocného materiálu, péče o hmotný majetek

Ředitel: Ing. Jiří Kyncl
tel.: 461 579 142, fax: 461 580 088

Divize 05 – Skládka

ukládání tuhých komunálních odpadů a průmyslových 
odpadů

Ředitel: Ing. Miroslav Steiner
tel.: 602 835 647, fax: 461 321 183

Odbor 08 – Řízení jakosti

v celé akciové společnosti řízení a kontrola jakosti, 
vývoj nových produktů

Vedoucí: Ing. Milan Mazura
tel.: 516 493 781, fax. 516 477 338

Odbor 11 – Vedení a správa a. s.

- hlavní účetní - BOZP
- MTZ - právní oddělení
- personálně-mzdové oddělení - sekretariát
- IT

Odbor 07 – Obchod

marketing a prodej  
pro celou akciovou společnost

Ředitel: Ing. Stanislav Dvořák
tel.: 516 493 411, fax: 516 477 338

Technický ředitel a. s.

Ing. Jiří Kyncl
tel.: 461 579 142, fax: 461 580 088

Člen představenstva a. s.
(pověřen řízením obchodu)

Ing. Stanislav Dvořák
tel.: 516 493 411, fax: 516 477 338

Oddělení technického  
a investičního rozvoje

technický a investiční rozvoj,  
hospodářská správa

Vedoucí: Ing. Martin Cikánek
tel.: 516 493 229

Oddělení technologického rozvoje a vývoje 
a laboratoří

Vedoucí: Ing. Karel Lang, CSc.
tel.: 516 493 228, fax: 516 477 338



ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2017

Firemní skupina P-D Group je uskupením obchodních společností, 
které jsou podle předmětu podnikání rozděleny do tří sekcí:
 - skleněná vlákna
 - žárovzdorná keramická výroba
 - servis (firmy s různorodým zaměřením)

Konsolidačním subjektem skupiny je společnost P-D Management 
Industries-Technologies GmbH Wilsdruff, Německo, ovládaná koman-
ditní společností 8 společníků – fyzických osob s  80 % majoritou 
u rodiny Preiss-Daimler.  

Společnost P-D Management Industries Technologies GmbH dis-
ponuje 100 % obchodním podílem ve společnosti P-D Interglas 
TechnologiesGmbH Erbach Německo, která má 69,17 % podíl v naší 
ovládající společnosti.

Z  jednotlivých společností, které tvoří skupinu P-D Group kooperuje 
ovládaná společnost P-D Refractories CZ a.s. s následujícími:

1.  P-D Management Industries-Technologies GmbH Wilsdruff 
Německo
Jedná se o  společnost, která drží obchodní podíly několika dalších 
společností ve skupině (nikoliv náš) a v denní praxi představuje kon-
solidační a správní orgán celé skupiny. Její součástí je rovněž výpo-
četní středisko, které provádí správu IT – systému celé skupiny.  Mezi 
touto společností a ovládanou osobou byla uzavřena dne 10. 6. 2005 

Smlouva o  poskytování služeb (Dienstleistungsvertrag), na jejímž 
základě – na komerční bázi – poskytuje organizačně-správní, konso-
lidační, marketingové, poradenské, IT a další služby pro naši společ-
nost a obdobným způsobem i pro ostatní společnosti v rámci skupiny. 
Celkově představovaly dodané a vyúčtované služby za rok 2017 ze 
strany P-D Management IT GmbH částku 13 654 963,59 Kč, plnění 
ze strany ovládané osoby nenastala

2.  P-D Refractories GmbH Wilsdruff, Německo
Společnost, jejímž vlastníkem je zčásti přímo a z části prostřednictvím 
jiné jím 100% vlastněné společnosti fyzická osoba pan Heinz-Jürgen 
Preiss-Daimler, má sídlo ve Wilsdruffu, ale disponuje závodem na 
výrobu žárovzdorných materiálů v Bochumi  Společnost P-D refrac-
tories GmbH  patří spolu s naší společností do sekce „Refractories“ 
a udržujeme s ní průběžné obchodní kontakty spočívající především 
v dodávkách ocelových a dřevěných forem od nás a v oboustranných 
subdodávkách žáromateriálů v  případě větších společných obchod-
ních projektů. Dodávky ze strany ovládané osoby v roce 2017 jedno-
značně převažovaly. Veškeré obchody jsou realizovány na komerční 
bázi za srovnatelných podmínek, jaké platí pro ostatní cizí obchodní 
partnery, to znamená na základě řádných objednávek, jejich násled-
ného potvrzení a standardní fakturace. Ta představovala v roce 2017 
u ovládané osoby vydané faktury ve výši 57 884 381,07 Kč a dále 
4 368,37 Kč vyúčtovaných úroků z prodlení. Plnění směrem k ovlá-
dané společnosti pak činila v souhrnu 2 887 589,15 Kč.

Zpráva představenstva P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice 
dle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích

A. Struktura vztahů mezi jednotlivými osobami (§ 82, odst. 2a)

 Osoba ovládající: P-D Industriegesellschaft mbH 

  se sídlem: Wilsdrufferstrasse 11, 01723 Wilsdruff, Německo 

 identifikační číslo: HRB 1052

 Osoba ovládaná: P-D Refractories CZ a.s. 

 se sídlem: Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice, Česká republika 

 identifikační číslo: CZ16343409

 Obchodní podíl osoby ovládající u ovládané: 86,72 %

 Osoby ovládané stejnou osobou ovládající a) P-D CABLE SYSTEMS GmbH 

 se sídlem: Wilsdrufferstrasse 11, 01723 Wilsdruff, Německo  

 podíl ovládající osoby: 20,00 %

  b) P-D Wallcovering GmbH 

 se sídlem: Wilsdrufferstrasse 11, 01723 Wilsdruff, Německo  

 podíl ovládající osoby: 100,00 %

   S těmito 2 společnostmi neměla osoba ovládaná (P-D Refrac-

tories CZ a.s.) v průběhu roku 2017 žádný obchodní styk ani 

žádné další vztahy
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3. AS Valmieras stikla škiedra, se sídlem Cempu icla 13, 
Valmiera, LV-4201 Lotyšsko
Jedná se o  společnost ze sekce „skleněná vlákna“, v  níž má sku-
pina P-D Group obchodní podíl 49,99 %, přičemž 26,06 % vlastní 
firma P-D Glasseiden GmbH Oschatz a  23,93 % společnost P-D 
Management Industrie-Technologies GmbH Wilsdruff. Na základě 
smluvního komerčního vztahu pro tuto společnost ovládaná osoba 
provádí s ohledem na svoji dislokaci obchodní zastupování – přede-
vším na území ČR. 

Za poskytnuté služby bylo v průběhu roku 2017 fakturováno celkem 
4 463 169,24 Kč.

4. P-D Kremen d. o.o. se sídlem Dolenje Mokro Polje 40, 8310 
Šentjernej, Slovinsko.
V  této společnosti, která je těžebním provozem a  dodavatelem 
suroviny – křemence – pro naši společnost i  pro sesterskou P-D 
Refractories GmbH, má P-D Refractories CZ a.s. podíl 50 % a je dlou-
hodobě jejím největším odběratelem. I  s  touto dceřinou společností 
probíhaly obchody výhradně na komerční bázi shodně s podmínkami, 
které uplatňovala vůči jiným obchodním partnerům.  Celkem byly 
společností P-D Kremen dodány ovládané osobě (P-D Refractories 
CZ a.s.) suroviny v objemu 15 797 472,21 Kč. Dále byly touto spo-
lečností v r. 2017 vyplaceny dividendy, z nichž 50% podíl ve prospěch 
ovládané osoby činil 1 480 600 Kč.

5. Součástí (vnitřní org. jednotkou) ovládající osoby P-D 
Industriegesellschaft mbH
je rozhodnutím vlastníka již od roku 2013 závod na výrobu žároma-
teriálů – Feuerfestwerke Wetro – Puschwitz. I tento výrobce patří do 
sekce „Refractories“a  stejným způsobem jako výše zmíněný závod 
v  Bochumi úzce spolupracuje s  naší společností. Plnění ovládané 
společnosti vůči tomuto subjektu představovala v hodnoceném roce 
35 160 385,29 Kč a  dále bylo vyúčtováno 45 564,39 Kč úroků 
z prodlení, naopak plnění přijatá ovládanou osobou činila v souhrnu 
3 761 421,15 Kč.

Hodnocený rok 2017 nepřinesl žádnou podstatnou změnu, která by 
se týkala vztahu mezi ovládanou osobou P-D Refractories CZ a.s. 
Velké Opatovice a osobou ji ovládající, tedy P-D Industriegesellschaft 
mbH. To platí i o výši obchodního podílu – počet akcií v držení ovláda-
jící osoby představuje 656 802 kusů a v průběhu roku 2017 se zvýšil 
pouze o 123 kusů přikoupených akcií od jiného drobného vlastníka.

K  ultimu roku 2017 je nadále ovládající společnost z  69,17 % 
vlastněna společností P-D Interglas Technologies GmbH Erbach a ze 
30,83 % společností P-D Industrie Holding GmbH & Co. KG Wilsdruff, 
obě tyto firmy však patří stejným 8 vlastníkům, jako celá skupina. 

Veškerá plnění ovládané osoby osobě ovládající a stejně tak i opač-
ným směrem se na straně ovládané osoby týkala pouze její výše 
uvedené vnitřní organizační složky Feuerfestwerke Wetro-Puschwitz.

B. Úloha ovládané osoby (§ 82, odst. 2b)

Ovládaná osoba je výrobní podnik zaměřený na produkci žárovzdor-
ných tvarových i netvarových stavebních materiálů, které dodává 
stovkám zákazníků do více než 40 zemí světa. Kromě žárovzdorné 

keramiky disponuje značnou kapacitou na výrobu ocelových, dře-
věných a plastových forem pro potřebu vlastních výrobních divizí, 
ale dlouhodobě i pro potřebu výše uvedených kooperujících firem v 
rámci skupiny. Formy nabízí a dodává i třetím stranám v tuzemsku 
i na export.

Úlohou ovládané osoby ve smyslu zákona o obchodních korporacích je:
 - dodávat formy pro žárokeramickou výrobu jednak u osoby ovláda-

jící, jednak u ostatních firem ve skupině,
 - participovat spolu s propojenými osobami včetně ovládající osoby 

na obchodní, výrobně-technické a vývojové spolupráci v rámci 
skupiny.

Veškeré vzájemné dodávky a subdodávky jsou realizovány jak po 
stránce obchodní, tak i technicko-administrativní obdobně jako ostat-
ní obchody ovládané osoby se třetími stranami.

C. Způsob a prostředky ovládání (§ 82, odst. 2c)

Způsob a prostředky ovládání se nevymykají právní úpravě v rámci 
aktuální české legislativy upravující fungování akciových společností.

S podílem 86,72 % na základním jmění rozhoduje na valných hroma-
dách ovládající společnost o všech významných otázkách řešených 
ovládanou osobou.

Vliv a strategická, koordinační, řídící a kontrolní činnost ovládající 
osoby v průběhu roku byla pak u ovládané osoby zabezpečována členy 
orgánů a. s. Ve čtyřčlenném představenstvu je po dobu hodnoceného 
roku i nyní místopředsedou pan Stefan Preiss-Daimler – společník 
holdingu a zároveň jednatel ovládající společnosti. Členem předsta-
venstva je dále pan Christian Wasmuht – rovněž minoritní společník 
holdingu a zároveň výkonný jednatel v kooperující firmě P-D refrac-
tories GmbH.

Členy tříčlenné dozorčí rady ovládané společnosti byli po celý rok 
2017 pan Jürgen Preiss-Daimler – společník holdingové společnosti, 
která ovládá osobu ovládající a zároveň jediný společník kooperující 
P-D refractories GmbH a rovněž jednatel ovládající společnosti a dále 
pan Jan-Carsten Ihle – jednatel P-D refractories GmbH a zároveň 
minoritní společník holdingu.

Představenstvo ovládané osoby se schází jedenkrát za měsíc na 
pravidelných jednáních, mimo to jsou několikrát do roka organizována 
setkání zástupců všech kooperujících firem, na nichž se řeší společ-
ná problematika – především obchodní záležitosti, ale i vzájemná 
optimalizace ve využívání kapacit, případně i vzájemné informování 
o výrobních a technických otázkách. Ve všech situacích mají všechny 
propojené a kooperující společnosti rovnocenné a relativně samo-
statné postavení, což plně platí i o ovládané osobě. Ta není součástí 
cash-poolu, do nějž patří všechny ostatní propojené a spolupracující 
společnosti skupiny.
Dozorčí rada ovládané společnosti se v průběhu roku 2017 sešla na 
5 zasedáních. Ve všech případech se jejího jednání zúčastnili všichni 
členové představenstva. Dozorčí rada rozhoduje o všech zásadních 
a strategických záležitostech jako je schvalování plánu, roční účetní 
závěrka a rozdělení zisku i o významných investicích a o personálním 
obsazení ostatních orgánů a. s. apod. 
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2017

D. Jednání o majetku přesahujícím 10 % vlastní-
ho kapitálu ovládané osoby z popudu některé 
z propojených osob (§ 82, odst. 2d)

V hodnoceném účetním období takové jednání neproběhlo.

E. Vzájemné smlouvy mezi propojenými osobami 
(§ 82, odst. 2e)

Jedinou dlouhodobou smlouvou mezi ovládanou osobou a jinou 
společností v rámci firemní skupiny je v části A. zmíněná smlouva o 
poskytování služeb. Partnerem ovládané osoby v této smlouvě je spo-
lečnost P-D Management Industries Technologies GmbH Wilsdruff, 
tedy společnost, která plní holdingovou roli, avšak není vlastně vůči 
ovládané společnosti v postavení propojené osoby ve smyslu zákona 
o obchodních korporacích.

Výměna zkušeností a koordinační politika mezi propojenými společ-
nostmi probíhá na úrovni managementů společností a není předmě-
tem obchodování ani fakturace.

Obchodní dodávky jsou pak realizovány na základě standardních 
nákladových kalkulací s obvyklou mírou ziskové marže stejně, jako 
je tomu u jiných – cizích obchodních partnerů, a to bez obchodních 
smluv, pouze na základě projednaných a oboustranně odsouhlase-
ných objednávek.

V rámci celé firemní skupiny, tedy i pro obchodní styk mezi propoje-
nými osobami, platí jednotné platební podmínky – 120 dnů od data 
fakturace. Zároveň platí i jednotná sazba smluvních úroků z prodlení 
– 3 % p. a. Touto sazbou bylo provedeno vyúčtování úroků z prodlení 
ovládanou osobou osobě ovládající i kooperující firmě v rámci skupi-
ny (absolutní částky úroků – viz výše). K účtování úroků vůči osobě 
ovládané nebyl důvod, takže k němu nedošlo.

F.  Posouzení vzniku újmy ovládané osobě (§ 82, 
odst. 2f a odst. 3)

V souladu s výše uvedenými skutečnostmi konstatuje představenstvo 
ovládané osoby P-D Refractories CZ a.s., že této společnosti v prů-
běhu roku 2017 nevznikla na základě vztahů vůči osobě ovládající ani 
vůči jiným propojeným osobám žádná újma.

K tomuto konstatování má statutární orgán P-D Refractories CZ a.s. 
veškeré potřebné informace

G. Výhody a  nevýhody plynoucí ze vztahů mezi 
propojenými osobami (§ 82, odst. 4)

Nepopíratelnou, i když těžko kvantifikovatelnou, výhodou pro všech-
ny propojené a kooperující osoby je společný koordinovaný postup 
vůči zákazníkům na všech světových trzích. Účelným rozdělením 
odběratelů v jednotlivých odvětvích (metalurgie vč. neželezných 
kovů, koksárenství, sklářství, cementárny a vápenky, stavebnictví) 
dochází k oboustranně výhodné obchodní pozici.

Zároveň účelným spojením výrobních, ale i výzkumně-vývojových a 
personálních kapacit dochází k vytvoření celku schopného nabízet 
a dodávat i velké a náročné zakázky.

Nemalou výhodou ovládané osoby je možnost za oboustranně vyvá-
žených podmínek vyrábět a dodávat exkluzivně firmám ve skupině 
formy, a tím jednak dlouhodobě využívat svoji dílenskou kapacitu, 
jednak dosahovat zajímavých ekonomických přínosů.

Výhodou je rovněž pro všechny propojené firmy společný nákup 
strategických surovin – především těch, které se dovážejí ve vel-
kých celcích ze zámoří.

Za jedinou ovšem nepodstatnou nevýhodu lze označit geografickou 
vzdálenost mezi sídly propojených osob, kterou je při intenzivním 
vzájemném kontaktu nutno překonávat.

V průběhu roku 2017 vykazovaly všechny propojené společnosti 
uspokojivou likviditu, takže objem pohledávek po lhůtě splatnosti 
byl průběžně nepodstatný. I tak byly však opožděné platby směrem 
k ovládané osobě předmětem vyúčtování úroků, o jejichž výši bylo 
zmíněno výše. K ultimu roku činily pohledávky po lhůtě splatnosti 
ovládané osoby vůči propojeným a spolupracujícím osobám 1 285 
tis. Kč, prodlení trvalo od 1 do 65 dnů a vyplývalo z nutnosti 
technicko-administrativního dořešení příslušné fakturace. Ke dni 
zpracování této zprávy byly již tyto pohledávky uspokojeny.

Lze tedy konstatovat, že jednoznačně při vzájemné propojenosti 
uvnitř firemní skupiny P-D Group převažují pro ovládanou osobu 
P-D Refractories CZ a.s. výhody.

Za představenstvo P-D Refractories CZ a.s.: 

Velké Opatovice 2. 3. 2018

Tomáš Kožoušek
předseda představenstva a. s.
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Hlavní teritoria v roce 2017

Přehled dodávek podle průmyslových oborů za rok 2017
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1 Neželezné kovy a hliník 15,6 %

2 Keramický průmysl 14,2 %

3 Komínové systémy 13,7 %

4 Koks 10,9 %

5 Sklo 9,3 %

6 Teplojemné výplně 8,5 %

7 Krby, kamna 5,1 %

8 Ocel 4,9 %

9 Cement, vápno 4,7 %

10 Průmyslové pece 4,2 %

11 Ostatní 8,9 %

1 Česká republika 25,5 %

2 Polsko 20,7 %

3 Německo 14,7 %

4 Japonsko 4,2 %

5 Itálie 4,1 %

6 Norsko 3,5 %

7 Maďarsko 3,3 %

8 Slovensko 3,0 %

9 Slovinsko 2,8 %

10 Austrálie 2,6 %

11 Čína 2,2 %

12 Ostatní 13,4 %
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZKRÁCENÉM ROZSAHU

2015 2016 2017

AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 01 1 688 795 1 651 737 1 704 380

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 02 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 03 724 381 668 864 661 019

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.5.2.) 04 6 083 5 322 5 665

B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 05 0 0 0

B.I.2. Ocenitelná práva 06 32 19 6

B.I.2.1. Software 07 32 19 6

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 08 0 0 0

B.I.3. Goodwill 09 0 0 0

B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10 6 051 5 303 5 659

B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlou-
hodobý nehmotný majetek

11 0 0 0

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 0 0 0

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13 0 0 0

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.) 14 687 716 632 960 624 772

B.II.1. Pozemky a stavby 15 382 826 369 370 375 792

B.II.1.1. Pozemky 16 30 620 30 841 30 838

B.II.1.2. Stavby 17 352 206 338 529 344 954

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 18 216 889 180 347 174 073

B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 19 0 0 0

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20 54 397 37 558 32 877

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 21 0 0 0

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 22 0 0 0

B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23 54 397 37 558 32 877

B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouho-
dobý hmotný majetek

24 33 604 45 685 42 030

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 25 1 315 125 5 007

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 32 289 45 560 37 023

B.III. Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.) 27 30 582 30 582 30 582

B.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 28 100 100 100

B.III.2. Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba 29 30 482 30 482 30 482

B.III.3. Podíly – podstatný vliv 30 0 0 0

B.III.4. Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv 31 0 0 0

B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32 0 0 0

B.III.6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 33 0 0 0

B.III.7. Ostatní dlouhotrvající finanční majetek 34 0 0 0

B.III.7.1. Jiný dlouhotrvající finanční majetek 35 0 0 0

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 36 0 0 0

C. Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) 37 953 646 963 386 1 027 712

C.I. Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.) 38 657 093 622 962 705 155

C.I.1. Materiál 39 177 878 147 640 189 053

Rozvaha (v tis. Kč)

P-D Refractories CZ a.s.
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2015 2016 2017

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 40 153 325 143 661 149 046

C.I.3. Výrobky a zboží 41 325 890 331 348 364 781

C.I.3.1. Výrobky 42 323 431 328 950 359 873

C.I.3.2. Zboží 43 2 459 2 398 4 908

C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44 0 0 0

C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 45 0 313 2 275

C.II. Pohledávky ( C.II.1 + C.II.2) 46 251 513 293 725 268 833

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 47 525 522 481

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 48 0 0 0

C.II.1.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 49 0 0 0

C.II.1.3. Pohledávky – podstatný vliv 50 0 0 0

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 51 0 0 0

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 52 525 522 481

C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky 53 0 0 0

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54 0 0 0

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 55 0 0 0

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 56 525 522 481

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 57 250 988 293 203 268 352

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 58 196 508 261 251 201 481

C.II.2.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 59 27 386 6 411 38 675

C.II.2.3. Pohledávky – podstatný vliv 60 0 0 0

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 61 27 094 25 541 28 196

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 62 0 0 0

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 63 0 0 0

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 64 22 310 17 078 20 402

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 1 984 8 181 7 652

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 66 0 0 164

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 67 2 800 282 -22

C.III. Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.) 68 0 0 0

C.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 69 0 0 0

C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 70 0 0 0

C.IV. Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.) 71 45 040 46 699 53 724

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 72 1 167 1 179 965

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 73 43 873 45 520 52 759

D. Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.) 74 10 768 19 487 15 649

D.1. Náklady příštích období 75 10 768 19 487 15 649

D.2. Komplexní náklady příštích období 76 0 0 0

D.3. Příjmy příštích období 77 0 0 0
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZKRÁCENÉM ROZSAHU

2015 2016 2017

PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 78 1 688 795 1 651 737 1 704 380

A. Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.V.I.) 79 1 152 489 1 173 223 1 190 881

A.I. Základní kapitál (A.I.1. +A.I.2. +A.I.3.) 80 757 400 757 400 757 400

A.I.1. Základní kapitál 81 757 400 757 400 757 400

A.I.2. Vlastní podíly (-) 82 0 0 0

A.I.3. Změny základního kapitálu 83 0 0 0

A.II. Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.) 84 0 0 -22

A.II.1. Ážio 85 0 0 0

A.II.2. Kapitálové fondy 86 0 0 -22

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 87 0 0 0

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 88 0 0 -22

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 89 0 0 0

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 90 0 0 0

A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 91 0 0 0

A.III. Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.) 92 31 397 33 855 35 911

A.III.1. Ostatní rezervní fondy 93 29 508 31 909 33 972

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 94 1 889 1 946 1 939

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.+ A.IV.3.) 95 315 667 340 720 362 748

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 96 308 281 333 690 355 661

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 97 0 0 0

A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 98 7 386 7 030 7 087

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 99 48 025 41 248 34 844

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 100 0 0 0

B.+ C. Cizí zdroje (součet B. + C.) 101 528 177 474 491 513 499

B. Rezervy (součet B.1. až B.4.) 102 34 197 49 124 52 308

B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky 103 0 0 0

B.2. Rezerva na daň z příjmů 104 0 0 0

B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 34 197 37 708 42 186

B.4. Ostatní rezervy 106 0 11 416 10 122

C. Závazky (C.I. + C.II.) 107 493 980 425 367 461 191

C.I. Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.) 108 107 290 82 289 60 724

C.I.1. Vydané dluhopisy 109 0 0 0

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110 0 0 0

Rozvaha (v tis. Kč)
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2015 2016 2017

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 111 0 0 0

C.2. Závazky k úvěrovým institucím 112 75 870 50 813 28 932

C.3. Dlouhodobé přijaté zálohy 113 0 0 0

C.4. Závazky z obchodních vztahů 114 0 0 0

C.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 115 0 0 0

C.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 0 0 0

C.7. Závazky - podstatný vliv 117 0 0 0

C.8. Odložený daňový závazek 118 31 346 31 402 31 718

C.9. Závazky - ostatní 119 74 74 74

C.9.1. Závazky ke společníkům 120 0 0 0

C.9.2. Dohadné účty pasivní 121 0 0 0

C.9.3. Jiné závazky 122 74 74 74

C.II. Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.) 123 386 690 343 078 400 467

C.II.1. Vydané dluhopisy 124 0 0 0

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 125 0 0 0

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 126 0 0 0

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 127 186 154 138 284 195 860

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 128 28 059 22 330 1 454

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 129 70 037 75 120 91 373

C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě 130 0 0 0

C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131 2 520 4 605 4 205

C.II.7. Závazky - podstatný vliv 132 0 0 0

C.II.8. Závazky ostatní 133 99 920 102 739 107 575

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 134 13 29 42

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135 0 0 0

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 136 73 504 78 105 81 955

C.II.8.4. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 137 10 375 8 670 9 036

C.II.8.5. Stát – daňové závazky a dotace 138 12 540 11 985 7 915

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 139 1 288 1 226 5 237

C.II.8.7. Jiné závazky 140 2 200 2 724 3 390

D. Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.1.) 141 8 129 4 023 0

D.1. Výdaje příštích období 142 0 0 0

D.2. Výnosy příštích období 143 8 129 4 023 0
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZKRÁCENÉM ROZSAHU

2015 2016 2017

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 1 287 179 1 284 340 1 135 022

II. Tržby za prodej zboží 02 3 839 21 692 4 720

A. Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.) 03 814 026 784 765 710 242

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 04 1 410 20 897 4 371

A.2. Spotřeba materiálu a energie 05 606 725 555 830 511 399

A.3. Služby 06 205 891 208 038 194 472

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 07 -38 709 -11 166 -56 220

C. Aktivace (-) 08 -40 997 -31 005 -30 437

D. Osobní náklady (součet D.1. až D.2.) 09 359 792 356 310 346 383

D.1. Mzdové náklady 10 264 288 262 256 255 504

D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 95 504 94 054 90 879

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 87 928 86 597 83 104

D.2.2. Ostatní náklady 13 7 576 7 457 7 775

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.) 14 101 471 123 601 88 560

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 98 688 115 592 89 335

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 98 688 115 592 89 335

E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17 0 0 0

E.2. Úpravy hodnot zásob 18 6 809 5 086 1 822

E.3. Úpravy hodnot pohledávek 19 -4 026 2 923 -2 597

III. Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.) 20 29 655 43 007 39 834

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 2 520 133 1 348

III.2. Tržby z prodaného materiálu 22 777 2 918 827

III.3. Jiné provozní výnosy 23 26 358 39 956 37 659

F. Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.) 24 48 243 65 453 52 721

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 1 896 0 3

F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 17 974 19 663 17 326

F.3. Daně a poplatky 27 4 086 4 039 4 963

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 2 671 14 829 3 131

F.5. Jiné provozní náklady 29 21 616 26 922 27 298

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)
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2015 2016 2017

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 76 847 61 081 68 327

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.) 31 1 065 3 273 1 481

IV.1.1. Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba 32 1 065 3 273 1 481

IV.1.2. Ostatní výnosy z podílů 33 0 0 0

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0 0 0

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (souč. V. 1 + V.2.) 35 0 0 0

V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládající nebo ovlá-
daná osoba

36 0 0 0

V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 0 0 0

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 0 0 0

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.) 39 1 323 72 98

VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba 40 1 320 71 50

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 3 1 48

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 0 0

J. Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J..2.) 43 6 420 4 572 4 540

J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 0 0 0

J.2. Ostatní nákladové úroky podobné náklady 45 6 420 4 572 4 540

VII. Ostatní finanční výnosy 46 6 273 6 195 9 049

K. Ostatní finanční náklady 47 19 461 11 210 32 484

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 -17 220 -6 242 -26 396

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 59 627 54 839 41 931

L. Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.) 50 11 602 13 591 7 087

L.1. Daň z příjmů splatná 51 8 450 13 535 6 771

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 52 3 152 56 316

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 48 025 41 248 34 844

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54 0 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 48 025 41 248 34 844

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII: 56 1 329 334 1 358 579 1 190 204
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V průběhu obchodního roku 2017 se dozorčí rada soustředila na 
plnění úkolů uložených příslušnými zákony a stanovami společnosti. 
Rada kontrolovala vedení společnosti a poskytovala rady v otázkách 
řízení. Dozorčí rada se podílela na přijímání rozhodnutí, která měla pro 
společnost zásadní význam. Pravidelně dostávala každý měsíc zprávy 
představenstva, ve kterých byly včas a obsáhle vysvětleny důležité 
otázky strategie, obchodního vývoje a stavu společnosti s ohledem 
na rizikové řízení.

Zasedání dozorčí rady

V roce 2017 se konalo pět řádných zasedání, na kterých byly projed-
nány všechny důležité otázky, které byly následně předmětem jednání 
představenstva.

V roce 2018 se do data konání valné hromady konalo prozatím jedno 
řádné zasedání dozorčí rady, na němž byly v návaznosti na obsaho-
vou a organizační přípravu valné hromady projednány hospodářské 
výsledky roku 2017, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými 
osobami v rámci P-D Group a byl odsouhlasen návrh představenstva 
na rozdělení zisku za uzavřený rok.

Zprávy předané představenstvem v průběhu hodnoceného roku byly 
vždy projednány velmi podrobně. Všechny obchodní případy, které 
podle příslušné legislativy a stanov vyžadovaly souhlas dozorčí rady, 
byly před přijetím příslušného rozhodnutí pečlivě posouzeny.

V období mezi schůzemi byla dozorčí rada informována o důležitých 
a naléhavých záležitostech, a případně požádána o souhlas. Kromě 
toho byli předseda dozorčí rady i ostatní členové průběžně informo-
váni o aktuálním vývoji obchodní činnosti a o důležitých obchodních 
případech.

Hospodářská situace společnosti byla při každém zasedání řešena na 
prvním místě. To se týkalo zejména vývoje obratu a výsledků hospo-
dářské činnosti, jakož i běžných a budoucích zakázek v jednotlivých 
oblastech obchodní činnosti.

Na programu jednání dozorčí rady v roce 2017 byla dále tato zvláštní 
témata:

• Plán investičního rozvoje pro následující rok a koncepce investic 
pro další léta, včetně projektů vývoje a výzkumu realizovaných ve 
spolupráci s vědeckými pracovišti vysokých škol

• Modernizace a automatizace výroby komínových vložek

• Situace v dceřiné společnosti P-D Kremen

• Postup v projektu zvyšování produktivity práce

• Informace o realizaci a efektivnosti odsouhlasených investičních 
akcí včetně problematiky dotačních příležitostí

• Posouzení perspektivního personálního zabezpečení manage-
mentu a.s.

Kontrola závěrečných výkazů 

Roční účetní závěrka předložená představenstvem ke dni 31. pro-
since 2017 byla na základě dřívějšího rozhodnutí valné hromady 
ověřena firmou EKI AUDIT. Při kontrole bylo zjištěno dodržení všech 
příslušných zákonů. Auditor potvrdil účetní záznamy bez připomínek. 
Roční účetní závěrka spolu s výsledkem auditu byla předána všem 
členům dozorčí rady. Na základě provedeného šetření dozorčí rada 
tímto potvrzuje výsledek kontroly roční účetní závěrky, jakož i před-
stavenstvem předložené zprávy o situaci a roční účetní výkazy k 31. 
12. 2017 a ty tímto nabývají platnosti. Dozorčí rada projednala a tímto 
schvaluje návrh členů představenstva na rozdělení zisku.

Dozorčí rada rovněž akceptovala zprávu představenstva o vztazích 
mezi propojenými osobami ve smyslu § 82 zákona o obchodních 
korporacích. K této zprávě nebyly vysloveny žádné námitky.

Roční účetní závěrka ke dni 31. prosince 2017 byla dozorčí radou 
přijata a je navržena valné hromadě ke schválení.

Zpráva dozorčí rady

Wilsdruff 20. 2. 2018

Heinz-Jürgen Preiss-Daimler
předseda
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EKI AUDIT, s.r.o., auditorská, účetní a poradenská firma
EKI AUDIT, s.r.o. Blansko, Fügnerova 6, tel./fax: 516 418 757, 516 418 308; osvědčení Komory auditorů ČR č. 203, 

 e-mail: ekiaudit@ekiaudit.cz; Firma je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 21859

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Příjemce:   akcionáři společnosti P-D Refractories CZ a. s. 

se sídlem Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti P-D Refractories CZ a.s.(„Společnost“) sestavené na základě českých účet-
ních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a  přehledu 
o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2017, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních 
metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a  poctivý obraz aktiv a  pasiv Společnosti k 31. 12. 2017 a nákladů 
a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními 
předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro audit, kterými 
jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost 
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem 
o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další 
etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dosta-
tečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku 
a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověře-
ním účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) 
nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak 
tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných 
(materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace 
splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (mate-
riality), tj zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že 

• Ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných 
(materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a 

• Ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

EKl AUDIT, s.r.o.
Fugnerova 6, 678 O1 Blansko

Evidenční číslo oprávnění KAČR 203  

Statutární auditor odpovědný za audit:
Ing. Stanislav Pelikán, evidenční číslo oprávnění KAČR 461

V Blansku dne 2. 3. 2018

Odpovědnost vedení Společnosti za účetní závěrku

Vedení Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy 
a  za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je vedení povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, 
popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se nepřetržitého trvaní a použití předpokladu nepřetržitého trvaní při sestavení 
účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy vedení plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou 
možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou 
podvodem nebo chybou a  vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není 
zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující 
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (mate-
riální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní 
závěrky na jejím základě přijmou. Při provádění auditu souladu s  výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během 
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus.

Dále je naší povinností:
• Identifikovat a  vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout 

a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě 
mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu je větší než riziko 
neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, 
úmyslné opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol. 

• Seznámit se s  vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v  takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout 
auditorské postupy vhodné na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti 
vedení uvedlo příloze účetní závěrky

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky a to, zda s ohledem na shromážděné 
důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z  události nebo podmínek, které mohou významně 
zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k  závěru, že taková významná (materiální) nejistota 
existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a  pokud 
tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě 
vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky nohou vést 
k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a  obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a  dále to zda účetní závěrka zobrazuje 
podkladové transakce a události, které vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat vedení mimo jiné o plánovaném rozsahu  
a načasování auditu a o významných zjištěních, které jsme v průběhu učinili,  
včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

P-D Refractories CZ a.s.
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Údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a neexistují žádné podstatné okolnosti, které by mohly přesné a správné posouzení 
společnosti P-D Refractories CZ a. s. Velké Opatovice ovlivnit.

Velké Opatovice 28. února 2018  

  Ing. Tomáš Kožoušek

Čestné prohlášení
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2015 2016 2017

Netto turnover 1,329,334 1,358,579 1,190,204

Revenues 1,287,179 1,284,340 1,135,022

Export 1,081,007 1,051,326 929,213

Profit before taxation 59,627 54,839 41,931

Profit after taxation 48,025 41,248 34,844

Total assets 1,688,795 1,651,737 1,704,380

Inventory 657,093 622,962 705,155

Receivables 251,513 293,725 268,833

Basic capital 757,400 757,400 757,400

Owned capital 1,152,489 1,173,223 1,190,881

Credits 262,024 189,097 224,792

Employees 761 724 670

Realized investments (without subsidy influence) 140,070 75,802 88,069

Basic Data (Thousands of Czech crowns ,000´Kč)
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The General Meeting of the owners of our Company of 16 May 2018 
puts an end to another completed economic year. We present the 
Annual Report with the aim to inform you through numbers and other 
comments of the facts that occurred in the Company during that time 
period, and of the economic results, the status of assets, fulfilment 
of the plans, and also of the objectives and tasks that pass over to 
the following period.

When planning for 2017, we had to accept that fact that it is not 
feasible to expect further growth in the load capacity and related 
financial indicators after two extraordinarily full years of 2015 and 
2016, as far as orders and production is concerned. We entered 
2017 without the vision of another exceptionally large business 
project, and being aware of the fact that our receipts would probably 
be reduced due to the development of the crown exchange rate.

These assumptions were confirmed and the indexes of our 
production, sales and financial performance indicators remained 
slightly below the previous year levels in spite of the culminating 
upturn in the European economic space, when in the Czech Republic 
the economic growth reached great 4.5%, unemployment was below 
4% throughout the year and other macroeconomic indicators showed 
growth trends. That also relates to the fact that our industry did 
not show an obviously upturn situation. We continue experiencing 
– stronger and stronger – competition, in particular due to cheap 
suppliers of refractory materials from the East.

However, that does not mean that the year 2017 would be 
unsuccessful. Firstly, we have to say that all the crucial indicators of 
our business plan, including the financial plan incorporated into the 
consolidated planning of the whole corporate group, were not only 
fulfilled, but even exceeded significantly.

That applies both to the sales plan, the objective of which was to sell 
71,380 tonnes of final products (raw material excluded) and which 
was exceeded by 9.4%, and the turnover plan where the required 
amount of CZK 1,103 million was exceeded by 3%, and we also 
managed to achieve the total economic result – the planned profit of 
CZK 41.3 million. From this point of view, the Company Management 
can state after closing the previous year: Fulfilled! 

The economic results of the Company are closely related to the 
personnel issues and wages. It is logical that the pressure of 
employees on increasing wages increases at the time of economic 
growth and the extremely low, almost zero unemployment rate in 
the country. It is also reinforced by the rhetoric of the politicians 
and the voice of the media, reminding workers that the wages in the 
Czech Republic not only have not caught up with the West, as was 
promised, but have not even get closer. 

Even though the average monthly wages in our Company, managers 
excluded, reaches the amount of CZK 28,714, which is no doubt 
above average in the region, and it was increased by 3.3% in 2017, 
while the obligation of the Employer in this area in the collective 
agreement was exceeded, this topic has become a subject of big 
debates. The demand greater than supply on the labour market and 

the general lack of workforce became a problem for our Company 
as well. We had to respond by raising wages above the original plan 
and even that does not guarantee that we will be able to cover the 
natural fluctuation with new employees, and if we win one of the 
large orders under negotiation in the following period, we will have to 
find a solution to staff the potential production expansion.

The year 2017 created further preconditions to strengthen our 
position on the global market. In the field of metallurgy and the 
related coke production, we have managed to penetrate the 
Polish markets and our success in Japan should also bring some 
interesting opportunities in the near future. We have become stable 
partners of leading European engineering businesses that provide 
similar projects. From the global point of view, we have a stable 
position in aluminium works; the character of large-lot deliveries 
to aluminium works is convenient for the conception of our major 
plant, Nová šamotka, even though we pay price for that in the form 
of low cover contribution in most orders. The uniqueness of silica 
brick deliveries lies in considerate time imbalance. In the glass 
industry, we are a stable supplier of leading global companies but 
the silica bricks, which is an economically interesting commodity, 
showed a temporary, but obvious decrease in sales in 2017. We 
deliver large quantities in the field of chimney ducts in territorially 
close markets and the sale of magnetite heat-accumulating shaped 
bricks increased after the long-standing downward trend. Also, the 
trend in the sale of raw material is very positive – we registered 
the most efficient historic operation regarding clay and burnt shale 
at the waste dumping ground we operate. Our own lower need 
for manufactured moulds was largely replaced with the growing 
demands of external consumers purchasing these engineering 
products.

Our cooperation with other two manufacturers of refractory materials 
within the P-D Group has intensified. Our colleagues in Germany 
have managed to get out of the former losses and we are now 
working together on other synergies arising from our solidarity to 
one strong entity.

In 2017, we also managed to take other measures to eliminate the 
reality considering the long history of the Company and the related 
age of our premises. We managed to replace the press technology 
and most furnace aggregates and we also invested heavily in raw 
materials, and last, but not least, we almost solved the deficit in 
roofed warehouses. In the last assessed year, in addition to the 
moulds for our own needs, we invested over CZK 54 million, not 
into one large project, but into dozens of smaller items, mostly in 
the field of mechanical equipment, in addition to the completion of 
the warehouse halls. We also invested into another bay expanding 
the Březinka waste dumping ground. We implemented a series of 
measures in the field of improving the condition and appearance 
of our premises, and also in improving the working and social 
conditions of our employees.

The Company Management is aware of the role of the Company as 
an important entity in the region, not only with regard to employment, 
but also as a supporter of the social, cultural and sports events in the 

Dear Shareholders, Business Partners, Readers of this Annual Report,

Výroční zpráva | Annual Report 2017

43INTRODUCTION



neighbourhood. The resources used for charitable and sponsoring 
activities are far from substantial in the corporate economy, but they 
are an expression of the corporate culture and also a way to make 
the Company visible not only in the business circles all over the 
world, but also in the public at the regional level.

The fact that our joint-stock company has been one of the most 
successful businesses in its field in the long term is not only 
confirmed by the agency rating of AAA, but also by the special 
award of the Czech Ministry of Industry that we received as the most 
frequently nominated and awarded business in the completion for 
the best manufacturer of building material in the last ten years of 
the competition.

Dear reader, as I stated in the beginning, the General Meeting of 
shareholders, which will take place in May, will conclude the year 
2017. Even though the final numbers of 2017 with growth indexes 
will not be submitted, the good news is that the Company increased 
its equity by 1.5%, and thus the internal value of a share to CZK 
1,572; EBITDA reached CZK 136 million, and the Company reached 
the profit for distribution in the amount of almost CZK 35 million 

which, even when lower than the previous year, means that dividends 
will most likely be paid. 

In conclusion, I would like to thank our employees in the mining, 
treating, production and service centres for their fair and sometimes 
hard work, not always performed under favourable conditions, and 
our professional teams in the development and laboratories, sales 
and purchase, and all administrative divisions of the Company for 
their effort, cooperation and loyalty. I would also like to thank my 
colleagues from the Board of Directors which continuously solved a 
whole range of fundamental strategic matters and strived to achieve 
prosperity and stability of the Company. 
Our collective thank you also goes to the Supervisory Board for an 
objective and constructive assessment of the submitted materials 
and proposals.

I also thank all business partners and cooperating entities for their 
cooperation and I would like to express that I am convinced and I 
promise that we will remain a serious and reliable business partner, 
a respected regional business, and a respected employer in the years 
to come.

Tomáš Kožoušek
Chairman of the Board of Directors

P-D Refractories CZ a.s.
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The prospecting rights for the shaft mining of fireclay in Březinská 
basin, which later became a basic raw material for production of 
refractory products in Velké Opatovice, were granted in the year 1852. 
(Currently the company has only one mining operation, the mine and 
quarry Březinka, which started up in the year 1961). 

In a process of gradual development these rights were acquired by a 
company owned by Mr. Messner and Mr. Pohl, who also financed the 
construction of the fireclay factory in Velké Opatovice, which, in the year 
1892, launched the production of fireclay bricks primarily for the use 
of the Ostrava iron works.

The factory was gradually expanded and after general reconstruction 
in 1958 - 60 it took on the appearance of what is now known as the 
“Old Fireclay Plant”.

Between the years 1960-65 a new operation was established and 
given the name “New Fireclay Plant” which still represents the current 
appearance of the Velké Opatovice facility.

The company expanded to Svitavy, mainly due to the establishment of 
silica production during the years 1981-85. 

In the course of historical progress the inner organizational divisions of 
the company came about and also its connections with larger entities. 

Moravské šamotové and lupkové závody were established during 
the post-war period, after the 1st January 1950 first as a national 
enterprise, later as a state enterprise and in the end as a joint stock 
company; since 2002 with the name “P-D Refractories CZ a.s. Velké 
Opatovice “. 

The privatisation of the company was carried out in the form of 
coupon privatization. At the end of the year 2000, the P-D Glass-und 
Feuerfestwerke Wetro GmbH Company bought the majority parcel of 
shares. At present our company, P-D Refractories CZ a.s., is a member 
of the trans-national group of manufacturers of refractory products, 
P-D Refractories, operating as part of the Preiss-Daimler Group, which 
is also developing business activities in other fields. 

At present, the basic production units of the division are operating 
in Velké Opatovice (Old and New Fireclay Plant), Svitavy (“Dinaska” 
Silica Plant), Březina (“Anna” Burning Plant) and Březinka (Mining). 
The historic date was 15th October 2009 when deep mining in 
the Březinka mine was finished. The further mining continues in 
a re-opened quarry in the same area. To the divisions producing 
refractory materials are assigned another two units with different 
production program, namely the Service Division and the Landfill 
Division. The Service Division gradually becomes a general contractor 
for moulds for all the companies associated in the P-D Group 
producing refractory materials.

The History of the Company
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The assessed year 2017 did not bring any changes in the ownership 
structure of the Company. There was a slight increase in the acquisition 
of shares from minor shareholders by the major shareholder. As of 31 
December 2017, P-D Industrigesellschaft mbH Wilsdruff thus owns 
a total of 656,802 shares, i.e. 86.72%, and the second substantial 
owner, MSLZ Property s.r.o. Prague 9, owns 76,483 securities of 
the Company, i.e. 10.10%; the remaining part, as the remains of 
the original coupon privatization of the former state-owned company 
Moravské šamotové a lupkové závody, is distributed among 370 
shareholders, out of which none holds more than 0.5% share in the 
registered capital of the Company. In total, 757,400 registered shares 
are emitted, issued in certificates and their nominal value equals 
1,000 CZK/piece.

The organizational structure did not undergo any significant change, 
and this applies to the entire P-D Group. It continues to hold true that 
the company P-D Management Holding GmbH owned by eight natural 
persons, of which 80% belong to the family Preiss-Daimler, is a senior 
ownership entity of the group. It further holds true that the company 
P-D Industriegesellschaft GmbH, one of the internal organizational units 
of which is the cooperating refractory producer – the plant Puschwitz 
- Wetro, holds shares in our Company. The company P-D Refractories 
GmbH, based in Bochum, is another cooperating entity in the refractory 
division of the group.

Factual cooperation with a subsequent performance, i.e. invoiced 
supplies of goods or services, was happening traditionally with the 
aforementioned manufacturers of refractory products and furthermore, 
with the holding company P-D Management Industries Technologies 
GmbH Wilsdruff that is a consolidation centre of the Group and 
provides us with services in the areas of marketing, consultancy, IT 
including server management, and others. Also in 2017, our business 
representation of another company in the group Valmiera Glass A.G. 
Lithuania continued; the company, however, belongs to the section 
of glass fibre manufacturers. Our Company’s invoicing to other 
partners in the group accounted in 2017 for the total sum of CZK 
97,557,868.36 including interest on late payment, while the supply 
of goods and services from companies within the group - beyond our 
subsidiary - amounted to CZK 21,203,998.89. In addition, dividends 
of CZK 1,480,600, accepted from our subsidiary P-D Kremen d.d.o. 
from Slovenia, in which P–D Refractories CZ a.s. has a 50% share in 
the equity capital, were entered in the accounts as revenue from the 
business share. Own deliveries of raw material from P-D Kremen to our 
Company amounted to CZK 15,797,472.21. 

In spite of the small decrease in the turnover, the year 2017 was 
successful for this subsidiary – the receipts in the amount of EUR 1,271 
thousand as well as the profit of EUR 101 thousand before taxation 
represent the fulfilment of the planned values.

1. Financial and organizational area 
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Refractory stones
Last year, the Company successfully maintained the high production 
level of refractory and high-clayey stones with a 15% increase against 
2016. Most furnace and moulding aggregates were steadily utilized 
throughout the year. 

We delivered considerable orders to the glass industry, metallurgy 
industry, aluminium works, and coking plants. In particular, we 
implemented a successful delivery of refractory grating to a Japanese 
customer in the coking industry, proving that we belong among global 
leading companies and this fact should bring us some significant orders 
in 2018 as well. In this industry, we have won recognition thanks to 
the compactness of the delivered products, the high and stable quality, 
flexibility in managing large-scale orders, and globally competitive 
prices. 

We registered a very positive increase in the production and sales of 
insulating refractory materials by 33%.

The deliveries of the products were expanded by applications in the 
glass industry and our ability to deliver intricately shaped and large-
scale products is also significant. 

We became a global supplier of the aluminium industry in the field of 
anode furnace constructions and electrolyser lining.

We confirmed our dominant position on the Czech market and the 
continuing expansion to foreign markets in the field of stove-making 
refractory clay with the 9% increase in deliveries. 

Our customers appreciate the dimensional accuracy of shaped 
bricks from Division 02 and the active approach to developing new 
materials for innovations in the field of the construction of fireplaces 
and stoves.

Silica stones
The operation mode of Division 03 Dinaska Svitavy was steady both 
in the production of silica materials and ceramic chimney ducts. 
A standard production level was established without the need for 
extraordinary measures to manage large-scale coking projects, as in 
2016.

The temporary decrease in the deliveries for coking plants was caused 
by the absence of general overhauls, which we expect to start again 
in 2018.

2. Production and sales area

The second ownership participation of our joint-stock company - Izoker 
s.r.o., where our share amounts to full 100%, was a dysfunctional 
company also in 2017, did not generate any costs and revenues, and 
remains only a registered entity for any future business plans and 
needs.

The Board of the Company remained without personnel changes 
throughout the year under review, that is, its chairman was Mr. 
Tomáš Kožoušek, deputy chairman Mr. Stefan Preiss-Daimler and 
members were Mr. Christian Wasmuht and Mr. Stanislav Dvořák. The 
Supervisory Board of the Company also remained unchanged, its 
chairman was Mr. Jürgen Preiss-Daimler, deputy chairman Mr. Jan-
Carsten Ihle, who is the executive agent for P-D refractories GmbH 
Wilsdruff, and Mrs. Vladislava Bomberová was the third member, her 
current mandate ending in 2018. Considering the amendments in the 
Czech legislation, the new third member of the Supervisory Board will 
be elected in May 2018 by the employees of the Company. 

As far as the management membership and internal organization of 
the Company are concerned, we can only state briefly that no changes 
were made. The basic organization grouping is included for illustration 
in the next section of this Annual Report.

Also during 2017, a long-term project continued to increase labour 
productivity, the aim of which is to optimize the number of employees 
at individual workplaces, mainly in the form of material incentives to 
reduce the number of hours worked in a relation to the produced tons 

of products and the correction using value added indicators. In spite 
of the reduced load capacity of the production, the tonne productivity 
reached the index of 107.5% thanks to the number of hours when 
compared with 2015, but the added value indicator per hour of work 
only increased by 0.2%.

In the second half of 2016, the Company gradually released 
temporary workers recruited for the purpose of fulfilling extraordinary 
orders and this trend stabilized at the end of Q1 2017. The average 
annual number of employees thus dropped from 724 people in 2016 
to 670 people in 2017. However, the final number of employees in the 
assessed year was 662 employees, out of which 562 are blue-collar 
workers and 100 are white-collar workers.

In addition to the overall decrease in the number of employees, the 
reduced load capacity of production also lowered overtime work. 
Overtime work was 172% of the total work fund and it increased 
slightly towards the end of the year only due to increased sick rate. 
However, absence due to incapacity to work increased annually, 
representing 8.28% of the total time fund of employees.

It can be noted with satisfaction that in terms of the internal 
organization and personnel in both managerial and executive 
positions, the Company runs steadily and without problems.

Výroční zpráva | Annual Report 2017

472017 ASSESSMENT



48 2017 ASSESSMENT

The increase in the deliveries of glass-making silica for Asian 
customers, namely in Japan and China, is also significant. After 
years of stagnation, float-type furnace repairs are back on the 
market.

Magnetite stones
The application of magnetite stones expanded from heat accumulator 
stoves to the construction of fireplaces, which helped us maintain the 
slightly ascending trend of 2016. The new rules and innovations for the 
production of heat accumulator stoves provide a new opportunity in this 
field, which has been experiencing a continuous ascending trend since 
2004, thanks to the energy policy of European countries.

Chimney inserts
The volume of sales in the amount of 12,820 tonnes means a decrease 
by 9% against the previous year, which, however, recorded the 
historically highest level. We can state that the market is stabilised on 
the whole, except for the loss of one Polish customer who switched to 
a more cost effective German competitor.

The negotiations regarding the transfer of chimney duct production 
from Plewa were unsuccessful due to the withdrawal of the German 
company from the intended plan.

The sales attack on the German markets will continue.

Burnt fire clay
The increase in the production (including own consumption) by 13% 
and in the sales by 6% is a continuing trend from previous years.

It reflects the high consumption of Production Divisions 01 and 02, as 
well as deliveries to other businesses. 

However, the strategic significance of the own source of this basic raw 
material for the production of refractory stones is important as a factor 
that helps us maintain the competitiveness of the finished products. 

This fact, together with the mullite grog development task, is a reason 
for further expansion of the material selection.
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Last year, we successfully passed the first supervision QMS 
audit under the amended standard of CSN EN ISO 9001:2016 
(EN ISO 9001:2015). Two opportunities for improvement were 
formulated. Generally, the conclusion of the audit concerned the 
attention and effort in eliminating risks arising from the defined 
internal and external aspects, and from the identified stakeholders, 
relevant to the purpose, strategic focus and quality system of the 
Company. Furthermore, the conclusion of the audit also concerned 
the specification of the method of managing externally provided 
processes, products, and services. Another important topic for the 
following period is the assessment of effectiveness of the measures 
taken to eliminate those risks.
 
Last year, there were only three official customer audits, which is 
less than in the previous year, confirming the trust of our customers 
in our Company’s QMS and the quality of our products.

The 23% decrease in the internal costs of poor-quality products 
(rejected material) is very positive and the total volume of these 
losses was only 2.65% of the Company’s turnover, which is the 
lowest figure in many years. The number of external discrepancies, 

or claims increased from 11 in 2016 to 14, but that was mostly 
caused by deficiencies in order management rather than by low-
quality production.

Last year, the Company successfully implemented large-scale 
orders, such as for KB Walbrzych in Poland and grating for Nippon 
Steel in Japan. We continue to deliver for our traditional and 
long-lasting customers in many industrial branches: Asahi Glass 
Company, Saint Gobain, Paul Wurth, U. S. Steel Košice, AK Steel 
USA, Rio Tinto, and others.

Our chimney inserts from Svitavy are supplied with a very high 
quality declaration. The certification of the chimney inserts from 
Velké Opatovice is about to be completed.

This year, we will implement further significant QMS support by 
expanding the used information system SAP with a complete 
QM module, including laboratory testing control, register of the 
results and material inputs with the use and connection to all the 
established SAP production and economic modules.

3. Integrated Management System

The purpose of technological research and development is to 
increase the utility properties of refractory products, to expand and 
improve the range of these products, and to prepare the Company 
for the manufacturing of new products, including technical support 
of sales.

Innovation and new product development are secured by technological 
development of the Company in cooperation with manufacturing 
divisions, sales department and with the possible cooperation with 
external entities. This process is continuous and is based on customers’ 
requirements, experience with the release of products under different 
conditions and trends in the field of refractory ceramics.

The following projects can be considered the most important 
successfully solved tasks in the area of technological research and 
development in 2017:

a) In the field of optimisation: chimney inserts, optimisation and 
technology of black stove building production

b) In the field of saving costs, namely reduction in the costs of 
insulating shape products SL11C150, SL10C140 and SL12C140 

c) New mortar for DOML quality was developed, as well as wet acid-
resistant cement for KKV bonding, quality A22, quality on the basis 
of zircon-mullite A60M20Z, quality ARS60N was delivered and 
quality ARS50N developed (delivered in January 2018)

d) A partial replacement of Mirna quartzite with Bukowa Góra 
quartzite was implemented within trial production

e) Stability of inputs and outputs were monitored and grog for SKV 
production was tested in the laboratory

In 2017, the employees of the research and development department 
presented the development results at several international conferences 
(in Prague and in Rožnov pod Radhoštěm), secured the cooperation 
with universities, research institutes and specialized institutions. 

We launched work on the projects with institutional support for the 
period of 2017-2020 – Development of Refractory Ceramic Materials 
for Aggregates of Thermal Biomass and Bio-waste Processing (OPPIK), 
Production of Mullite Grogs in Shaft Furnace (TAČR) and Development 
of Production Technology for Ceramic Chimney Inserts to Improve Their 
End-use Properties and Reduce Production Costs (TAČR). 

4. Technological research and development area



Introduction
The joint-stock company currently has 5 valid integrated permits: for 
the premise in Velké Opatovice, Dinaska Svitavy, Pece Anna, and a 
closed waste dumping ground Březinka I and an active waste dumping 
ground Březinka II. The performance conditions are regularly reported 
to the state administration authorities, always by the end of March of 
the calendar year for the prior year.

Waste 
Year-to-year the total waste production decreased and, in 2017, 
amounted to the total of 3,994 tons, of which 364 tons constituted 
a hazardous waste. The increase in the production of “N” waste was 
caused by the change in the methodology of tracing the production of 
phenolic water in division D06 - Pálení Anna. The waste is stored on 
its own waste dumping ground in Březinka II, hazardous wastes are 
handed over to authorized companies. The back-to-back collection of 
waste took place in the last year and the total of 545 tons of waste has 
been disposed of to be recycled. Already at the end of 2015 a number 
of measures were adopted to increase the share of waste to be recycled 
and to decrease the amount of ceramic waste stored at waste dumping 
grounds. The results confirmed the correctness of accepted measures 
and the savings amount to CZK 0.8 – 1.0 million. This process continued 
in 2017, in spite of the fact that the purchase price of the paid waste 
decreased due to general lack of interest in plastic waste for recycling. 
Nevertheless, the established trend of recycling plastic waste is desirable 
from the corporate point of view as it brings savings in transportation 
and fees of the waste dumping ground Březinka. 

Waters
In 2017, the groundwater was pumped from its own source for the 
areas in Velké Opatovice and Březina. A part of the underground water 
is treated for drinking water. Other divisions are supplied with drinking 
water from a public network. An important aspect is the solution of the 
increased pumping of underground water for the premises in Velké 

Opatovice. This increase has to be credited to the need of cooling for 
the newly installed presses in D02. At present, a technical solution 
for the recirculation of the cooling water has been prepared and a 
contractor has been selected. The first phase of the measure should be 
implemented in 2018, or 2019.

At present, the joint-stock company operates several wastewater-cleaning 
facilities that were already in operation in 2017. Altogether the operations 
of Velké Opatovice, Březina and Březinka disposed of 117 thousand 
m3 of wastewater. In 2017, it was 141.5 thousand m3. The total of 
284 thousand m3 of mine water was disposed from the former mining 
operations in Hřebeč and Nová Ves after aeration and sedimentation.

Air
In 2017, the total of 22 authorized measurements were conducted by a 
professional company – Top Envi Tech. Brno - without exceeding the limits.

Waste dumping ground Březinka II
In 2017, the total of 51,531 thousand tonnes of a category O waste 
was received to a waste dumping ground Březinka II. The vast majority 
of wastes received consisted of municipal waste – 73.3%, the rest of 
it was the waste to technically support the waste dumping ground – 
19.7% and the category O waste from companies.

Landfill gas is extracted from old and new waste dumping ground 
Březinka I and II and delivered to cogeneration units - operator - ÚVP 
Brno. Altogether in 2017 1,772,782 cubic meters of landfill gas was 
mined with an average of 43.32% methane. In cogeneration units 
2,994 MWh of electricity were produced and delivered to the network 
in 2017, which is 93% of the final supply in 2016. The waste heat from 
cogeneration units is used for drying clay and other ceramic materials. 
A part of the waste heat is also used for heating of the purified 
wastewater and to improve the process of sewage treatment plant in 
the neighbouring sewage disposal plant.

6. Environmental protection

The average physical number of insured employees in the company for 
the prior period was 670.

Illness or injury lead to the following sick leaves (details are given in the 
number of newly reported cases and in calendar days):

Number of cases of sick leave in total 322
Of which:
Due to illness  248
Due to occupational injury  36
Due to other injuries  37

Number of calendar days of sick leave in total 15,873
Of which:
Due to illness  11,873
Due to occupational injuries  2,128
Due to other injuries  2,328
Number of fatal injuries  1

5. The area of occupational safety and health

The overview shows that the number of occupational injuries was the 
same as in the previous year, but one of the injuries was fatal.

Sources and causes of occupational injuries:

• manipulation with and subsequent injury caused by a burden; hit 
by an object

• a fall while walking on a plane surface/sloping surface, stairs

• straining during physical activity

• contact with machinery equipment, laceration caused by a tool

• collision with a truck » fatal occupational injury

All incidents were investigated and measures were taken to compensate 
the affected persons for damages. The measures preventing the 
recurrence of the fatal occupational injury included reconstruction of 
the workplace and they will further lead to the reconstruction of the 
private roads on the premises of Velké Opatovice.
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Fulfilment of tasks in the field of EMS
The crucial tasks in the field of EMS were:
• Solving the issue of savings in the use of underground water for 

the Velké Opatovice premises – a solution has been found, a 
contractor selected and return on investment calculated. The task is 
transferred to 2018 and it is monitored. 

• Continue reducing waste production – when compared with 2015, the 

waste production has decreased to approx. 62%. Sorting out plastic and 
paper packaging and computer technology wastes has been expanded.

• Equipment for waste utilization – the Company has applied for 
a permit to operate equipment for waste utilization – Roll Scale 
Cat. No. 10 0210 – Production of Magnetite Shaped Pieces. The 
approval process at the South-Moravian Regional Authority has 
been completed with a change in Integrated Licence No. 11.

Výroční zpráva | Annual Report 2017

512017 ASSESSMENT

The previous Annual Report characterised the assessed year as 
financially sober as the volume of invested resources was “only” a 
bit over CZK 38 million, after deducting the value of moulds for the 
Company’s own need. 

The economic year of 2017, which is the subject of this Annual 
Report, also was not record-breaking when it comes to investments, 
but the amount exceeding CZK 85 million represents a decent level of 
reproduction of our production resources under the given conditions. 
Unintentionally, this amount is almost identical with the amount of 
depreciation of fixed assets recorded in the accounting. 

In 2017, there were no extraordinarily extensive events between the 
individual projects but the Investment Department dealt with 47 specific 
investment items in the total volume of CZK 54,088 thousand, in 
addition to minor items, such as low-value items or repairs:

Buildings: 8 items in the total volume of. . . . CZK 24,136 thousand
The largest were:
• Březina storage boxes
• Nová šamotka TOP – block production hall reconstruction 
• Deposits (moulds) warehouse Servis V.Opatovice 
• Bay No. 5 in the Březinka waste dumping ground and others

Machines and equipment:  
39 items in the total volume of . . . . . . . . . . . CZK 25,503 thousand
The largest were:
• Nová šamotka tunnel truck transfer equipment
• Extending the preparation of the Dinaska Svitavy line 
• Servis Svitavy CNC lathe
• Březina wheel loader
• Březina weighbridge 
• Svitavy silica dispenser
• Stará šamotka dry kiln reconstruction
• Dinaska Svitavy manipulator and others

Other events: 4 items in the total volume of . . CZK 4,449 thousand
The largest were:
• Svitavy CNG station
• Velké Opatovice CNG station

In addition to the aforementioned, the activation of steel and timber 
moulds for the Company’s own need in the total amount of CZK 33,981 
thousand was reported in the acquisition of fixed tangible assets. The 
moulds will be depreciated.

When compared with previous years, the amount representing the 
acquisition of long-term fixed assets in the form of leasing decreased. 

Only two passenger cars were acquired (CZK 1,202 thousand) and 5 
fork-lift trucks (CZK 4,065 thousand).

The total leasing payments were much higher and representing the cost 
in the amount of CZK 23,958 thousand.

The end balance of the leasing liabilities decreased and the total debt 
as of the end of 2017 was CZK 53,458 thousand.

In the months preceding 2017, no application for investment grant was 
submitted as there were no relevant projects that would be prepared 
and approved at that time. However, that changed this year: during 
2017, three applications for a grant from the European structural funds 
were prepared and submitted. They concern the following projects:
• Innovation of the Ceramic Chimney Inserts Production 

(INNOVATION) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CZK 35 million
• Tunnel Furnace Division 01–Stará šamotka  

(INNOVATION) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CZK 30 million
• Installation of Gas in the Březina Premises  

(ENERGY SAVINGS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CZK 25 million

As mentioned above in a different chapter, there are three other ongoing 
subsidy projects at a smaller scale in addition to the aforementioned, 
but those are not investment-related, but development tasks.

All the implemented events were approved by the Board of Directors in 
compliance with the Statutes; projects exceeding the amount of CZK 1 
million are approved by the Supervisory Board of the Company. 

The area of assets management, even though not tangible, includes the 
issue of CO2 permits. In 2017, we managed with the allocated 29,974 
pieces of CO2 permits; their subsequently determined and verified 
consumption is 25,085 pieces. For the following period of current 
allocation, i.e. until 2020, we have a cumulated reserve of approx. 40 
thousand permits, but with consideration to the gradual decrease in the 
individual annual allocations.

In addition to the tasks concerning the restoration of fixed assets of the 
Company, the Investment Division is also responsible for keeping the 
assets operational. The item of repairs is an indispensable part of the 
purchased supplier services – it amounted to CZK 32,390 thousand in 
the assessed year of 2017.

Taking care of order and appearance of our premises is not a negligible 
task. In this field, we managed to improve the condition of internal 
roads, proceed with individual landscaping projects and reasonable 
improvements in exteriors and interiors. However, other measures are 
still required in this area.

7. Technical and investment development area



The economic and financial situation, or the liquidity of the Company 
did not register any problems in 2017, in spite of the decrease in 
the production load capacity by approx. 10%, as well as the total 
quantity of sold products by almost 7%. Naturally, the end of the 
interventions of the Czech National Bank in April 2017 had a negative 
impact on any export company like ours, with more than 80% of 
receipts realized in euros. The exchange rate of the Czech crown to 
euro slowly strengthened from CZK 27 per EUR to CZK 25.50, which 
cost our Company about CZK 35 million in receipts and CZK 15.3 
million in reported exchange rate losses, even after the compensation 
with the exchange rate revenues, include those brought about by the 
forwarding security of four large-scale export orders.

The total receipts amounted to CZK 1,135 million and CZK 5 million 
was earned by resold goods. The plan was exceeded by CZK 32 
million, but when compared with the previous year, there was a 
decrease by 11.6%. As regards the structure of the achieved receipts, 
the share of the individual product groups was the following:

- refractory stones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.90 %
- silica stones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.59 %
- ceramic chimney ducts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.97 %
- heat accumulating magnetite shaped bricks. . . . . . . . . . . . 5.67 %
- unshaped refractory materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.10 %
- raw material – clays and burnt shale . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.64 %
- moulds for external companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.12 %
- other. including services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.01 %

The increase in the own production stock by CZK 56,220 thousand was 
an extraordinarily higher yielding item, caused by the accumulation of 
the order for the Taiwan steelworks, which dispatch planned for 
February 2018. Due to the planned production downtime required 
by the repair of the preparatory line, the stock of chimney ducts also 
increased.

As always, the revenues included the capitalization of the mined clays 
for own production, amounting to CZK 28 million. 

Other operating revenues in the amount of CZK 38 million mostly 
include the collected fees for waste storage at the operating communal 
waste dumping ground (CZK 20 million), the indemnification payment 
by Kooperativa for damage caused by a natural disaster (roof in 
Svitavy – CZK 4 million), the operating subsidy in the form of CO2 
permits amounting to CZK 8 million, the sale of waste material for 
CZK 2 million, and other smaller items.

The financial yield mostly includes exchange rate profit amounting to 
CZK 6 million from revaluation of derivatives in the amount of CZK 3 
million, and lastly, we were able to report the dividends received from 
the Slovenian subsidiary, P-D Kremen, in the amount of CZK 1,481 
thousand.

The cost structure is dominated by costs of material and energy. Their 
decrease roughly corresponds with the aforementioned decrease in 
the production and turnover. The positive fact is that the volume of 

own material consumption increased at the expense of purchased 
materials. The lower energy consumption – financially by CZK 6 
million is in relation to the reduced production load capacity, in spite 
of the fact that the gas and electricity prices went slightly up.

External services also registered a decrease by 6.5%; this was most 
obvious in repairs, where, however, the previous year was influenced 
by the emergency repair of the roof in Svitavy. The costs related to 
the acquisition of moulds and transportation costs were also lower. On 
the other hand, there was an increase in the commissions of sales 
representatives and in the services of external legal and consulting 
subjects when compared with the previous year. 

The personnel costs, which represent almost a third of the total costs 
of the Company with the amount of CZK 346 million, also showed a 
decrease in the assessed year, which is related to the reduction in 
the number of employees mentioned above. The higher amount of 
remuneration of the Company bodies is a result of the abolishment of 
formerly paid director fees from profit and their partial replacement 
with wage fulfilment. 

The book depreciation of assets reported a noticeable drop from CZK 
116 million to CZK 89 million, due to the reduced volume of earlier 
capitalized and subsequently depreciated moulds for own production, 
as well as due to the impact of stopping to depreciate several 
temporarily unused machines and equipment. However, depreciation 
was still a crucial source for funding investments in 2017, including 
the capitalized moulds for own production.

Other operating costs did not exceed the long-standing standard in 
any substantial way and did not have a significant effect on the result. 
There was a 16% increase in the fees collected and forwarded to the 
relevant municipality at the waste dumping ground (revenue of CZK 
20.4 million and cost of CZK 20.6 million); on the contrary, the used 
CO2 permits dropped from CZK 4.7 million to CZK 3.9 million.

The Company created legal reserves in the sufficient amount of CZK 
4.4 million, related to mining and waste disposal; other reserves, 
mostly for wage liabilities, are transferred to 2018. Also, the required 
adjusting items were created in the prior period at a sufficient level 
and thus they did not represent a burden in 2017.

The Company reported an operating economic result in the amount of 
CZK 68 million, which is by CZK 7.2 million more than in the previous, 
very successful year. 

The overall economic activity was negatively affected by the financial 
sphere of management, which resulted in the loss of CZK 26.3 million. 
In addition to current and unchanged cost items, such as insurance 
premiums and bank fees, the largest cost burden was caused by the 
exchange rate losses, which amounted to CZK 23.6 million, bringing 
down the good economic result to the final total profit before taxation 
in the amount of CZK 41,931 million, which is at 76.5% of the 
previous year.

8. Economical and financial area
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The profit after taxation (the income tax was CZK 7,087 thousand) is 
CZK 34,844 thousand. The positive thing is that it exceeds the annual 
plan by CZK 1,418 thousand.

The net turnover of the Company in the assessed year, within the 
meaning of the methodologically new preparation of the profit and 
loss statement, is CZK 1,190,204 thousand, which is at 87.6% of the 
same indicator in the previous year. The calculated EBIT is at the value 
of CZK 46,364 thousand (index 78.1%) and EBITDA is CZK 13,571 
thousand (index 77.6%).
 
The final balance sheet of the joint-stock company prepared as of 31 
December 2017 shows the following facts:

The total balance sheet sum in the value of CZK 1,704,402 thousand 
represents an increase in the assets and liabilities by CZK 52.6 
million. This is not due to the fixed assets – the fixed assets were 
depreciated faster than new assets were acquired and its value as 
of the year ultimo represents the amount of CZK 624.7 million. It 
is obvious that the year 2017, just like 2016, cannot be called an 
investment-intense year. The newly acquired capital assets have the 
value of CZK 54.1 million (plus CZK 34 million in the form of the newly 
capitalized moulds for own consumption). During 2017, there was 
no alienation of tangible assets that would show any accounting net 
value and there were no natural disasters or other events that would 
have a significant effect on the total value of the assets. 

The long-term financial assets remained unchanged and with the 
amount of CZK 32.9 million they represent the business shares in 
P-D Kremen and Izoker.

Out of the current assets, receivables decreased during the year 
by CZK 24.8 million to the final amount of CZK 268.9 million, out 
of which there are items after maturity in the amount of CZK 44.5 
million. During the assessed year, no receivables in an amount that 
would have a substantial effect on the economic result were written 
off due to uncollectability. Receivables towards companies within the 
Group amounted to CZK 38.7 million as of the year ultimo; during the 
year, there were no significant defaults in payments from subsidiaries. 

On the other hand, there was a significant increase by CZK 82.2 
million in inventory, in all its individual items – mostly in materials 
(CZK +41.4 million) and finished production (CZK +30.1 million). 
The reason for this trend is known – as for the material, there was 
a non-recurring acquisition of magnetite where it is not possible to 
purchase a smaller amount than a 5,000-tonne ship. However, there 
was also a price increase, mostly of the more expenses materials that 
are imported. In the product warehouses, there was the accumulation 
of goods for the Taiwan steelworks and the required stocking of 
chimney ducts. 

The financial assets in the amount of CZK 53.7 million are mostly 
formed by money that are legally tied to the bank accounts and 
designated for the future clean-up of the mining and waste disposal 
activity. 

The liabilities of the Company registered an increase in the equity 
by CZK 17.6 million; the shares thus reached the internal value of 
CZK 1,572 per piece as of the year ultimo, which is by CZK 23 more 
than at the beginning of 2017. Unlike in the two previous years, 
the Company had to increase foreign financing resources by CZK 
39 million. With regard to the increase in the reserves by CZK 3.2 
million and the mutual compensation of the increases and decreases 
in liabilities to suppliers, employees and the state, the most visible 
annual change is the decrease in the received advanced payments, 
which dropped by CZK 20.9 million, and the increase of the operating 
bank accounts by CZK 57.6 million. However, the investment loans 
decreased from CZK 50.8 million at the beginning of the year to the 
final CZK 28.9 million thanks to regular instalments. The credit to the 
Company is almost equally provided by KB and ČSOB, as well as the 
continuous provision of other financial products and services. The 
involvement of the Expo Bank is quite smaller.

As far as the liabilities of the Company not reported in the balance 
sheet are concerned, there were no significant material changes. 
These liabilities mostly include leasing instalments and they show an 
ascending tendency. The instalments in 2017 were CZK 24 million, 
while the newly established leasing liabilities are CZK 5.9 million, and 
the total debt from leasing contracts decreased to CZK 53.4 million. 
The Company also registers long-standing liabilities related to mining 
and waste disposal, i.e. reclamation and monitoring obligations, for 
which the Company has created a sufficient legal financial reserve 
amounting to CZK 42.2 at the end of the year.

The regulation of the discharged pit water from former mining works, 
as well as the old ecological burden in the form of tar-phenol waste 
products storage tank from the former operation of the generator in 
the Burning – Březina Division remain future liabilities. The Company 
is striving to achieve state participation, though not urgent, in the 
disposal of this burden from the times of the state-owned company 
operation. The liability, and therefore an obligation for the future, 
also includes reclamation or another way of disposing of the mining 
activity in the Vendolí u Svitav sand quarry that has not been operated 
for many years. 

The Company is not in any way responsible for obligations of third 
parties.  

We should emphasize – as is evident from the above statement – 
that over the course of 2017, the Company possessed seamless 
liquidity and was thus able to meet all its financial obligations without 
delay. No serious violations were detected, and thus no financial 
penalties were imposed on the basis on audits, which were carried 
in various areas (mostly from the level of the tax administration) in 
the Company.

This annual report in its next section contains the audited annual 
financial statements and as always an integral part of a supplement 
to the annual financial statements which are made available to 
shareholders at the secretariat of the Company.
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The Annual Report is mostly about “rendering of accounts”, i.e. 
assessing the completed economic year. This part provides a brief 
presentation of the Company’s objectives and plans for the next 
accounting period – the year 2018.

At the end of the year, the Company prepared and incorporated a 
business plan into the Group’s plan, containing the anticipated sales 
to customers in the individual consumer sectors, and the estimated 
turnover was calculated with regard to the anticipated sales prices. 
The calculation of all anticipated costs was then used to prepare 
planned accounting reports that supplement the vision of the Company 
Management regarding the implementation of investment plans; 
that also includes the approved tasks in the field of research and 
development and some other planned tasks and intentions.

The business plan for 2018 was prepared in the atmosphere of 
a general boom, not only in the Czech Republic, but also in the 
neighbouring European countries. In the Czech Republic, this condition 
is also manifested by an extremely low unemployment rate, leading to 
noticeably excess supply over demand on the labour market, i.e. an 
acute lack of workforce.
 
Our Company slightly outran this general trend: the full order-related 
manufacture typical of 2015 and 2016 subsided and we returned 
to the long-standing standard in the form of permanent “fight” 
for orders (or rather good orders) in the demanding competitive 
environment of mostly cheap Eastern manufacturers. However, 
we also started to experience the lack of employees at the turn 
of the year and the related increased demands on the growth of 
wages. Our Company belongs to above-average employees in 
the region as far as pay is concerned.
 
Refractory ceramics is a very traditional production industry, 
which is also reflected, among others, in achieving relatively low 
profit margins in the long term. The situation of Czech exporters, 
among which we belong with the export share of over 80% of 
revenues, has been aggravated by the development of the Czech 
crown exchange rate. Therefore, our motto is to reduce costs, 
which limits the possibilities of the demanded wage increases. 
However, attention will have to be paid to the overall cost structure, 
which requires a stricter selection of suppliers, and a greater 
pressure on the prices of all regular and occasional suppliers.

Our Company entered the new economic year in a good condition, 
with a satisfactory number of orders for the first six months and with 
a vision of other larger business projects in the near future. In spite 
of the slight slowdown in investment activities in the last two years, 
there is no imminent deficiency in the area of production equipment 
that would be significant. 
 
In the field of coordination and cooperation with the affiliated 
companies in the P-D Group, we have much greater expectations 
than in the last several years. Last year, both companies managed to 
consolidate their economic situation quite successfully and together 
we have prerequisites to remain an important player on the global 
market in the field of “light” refractory materials, and even reinforce 
this position.

Starting points and objectives for 2018 

The business plan for 2018 is built on the following starting 
points and sets the following objectives:

Production and related activities in the individual divisions 

Division 01 – Stará šamotka Velké Opatovice 
is entering the new year under stabilized conditions. The completed 
year showed that Stará šamotka can be operated with favourable 
economy even with a single furnace. The production volume of 
Division 1 is planned with a very slight increase when compared 
to the previous year. There are some growth opportunities in 
the unshaped production (mortar, materials, refractory concrete) 
where we anticipate investment interventions in the form 
of line modernization and improvement 
of the working environment. 
Also, there are two 
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Service has two tasks: to not change the maintenance rates for the 
Company’s own divisions, and to deliver moulds to the divisions 
and affiliated companies in the most effective way (according to 
the approved calculation model with an accepted commercially 
standard profit margin). 
 

Division 5 – Březinka Waste Dumping Ground 
has a highly set bar from 2017 for the upcoming year, but also the 
ambition to achieve similar economic result in 2018. The recently 
built fifth dumping bay represents waste storage capacity until 
2019 so no larger investments will be required in the upcoming 
year. Attention needs to be paid to the water and gas management, 
including the use of biogas, which has been a permanently 
important prerequisite for the achieved revenues. The task of the 
Division is to search for ways how to keep and even increase the 
capacity of clay and other material drying using the waste heat from 
cogeneration. 

Division 6 – Anna Březina Baking 
represents an important raw material foundation for the final 
production divisions, which also applies in 2018. It is obvious that 
the economy of the plant has improved after the heavy investments, 
in spite the increased depreciation. The plan requirement is to keep 
the turnover amount at least at the level of the previous year and 
to contribute to the Company’s economic result with a reasonable 
profit from the sales to foreign customers while keeping the prices 
within the Company at the same level. Division 6 is on the way to 
another strategic intervention: a complete reconstruction of the 
shaft furnaces. The first phase should include the already approved 
installation of gas on the premises in 2018.
 

Division 12 – Březinka Mining 
will continue supplying other divisions with mined materials, but 
it will also be the supplier for the affiliated company in Wetro, 
Germany, in 2018. With regard to the progress of mining, more 
overburden removal will have to be planned; however, the cost 
of the removal will not present a burden in the planned year as 
accruals and deferrals will be used in the accounting. Considering 
the old mining burdens and also the fact that the waste dumping 
ground will not need any sealing clays as in 2017, a minor loss is 
expected in Division 12. The task of the Division is to minimize the 
loss. 

Cooperation within the P-D Group

The year 2018 will bring further measures in the convergence of all 
businesses in the Group. At the beginning, the Group will switch to 
a uniform product nomenclature: the products will uniformly start 
with the letters PD and the Group will be presented to customers 
as a single supplier subject. The internal division of markets, i.e. 
territories, customers, production and product areas, and the adapted 
determination of key sales managers should improve the results for the 
whole Group. It is a long-term process which also expects consolidation 
of the methodology of calculations and quantification of production, or 
total costs, and covering contributions. 
The cooperation with the data centre in Bitterfeld has been stabilized 
and negotiations concerning individual unification of SAP modules 
in IT will take place in 2018, however, that is a task for our German 
colleagues who gradually take over our experience and our process 
settings.

development tasks focusing on this area. A definitive measure 
needs to be taken in the production of black coloured stove 
building; the markets show that this is not just a passing fad. The 
old plant plays an irreplaceable role in the field of chimney ducts 
where it supplies the Svitavy plant with accessories and also – in 
case the second tunnel furnace is solved – it represents a reserve 
for any potential addition to the corporate capacity in case Dinaska 
Svitavy gets filled. 
 

Division 2 – Nová šamotka Velké Opatovice 
is facing a challenge of replacing a part of its high-alumina 
product line with approx. 10% increase in the volume of other 
manufactured refractory clays. The total planned load capacity 
will also be increased by the heat accumulating magnetite shaped 
bricks where the long-standing descending trend stopped last 
year and a more than 10% increase in their sale is expected in 
2018 thanks to new applications in stove building and the growing 
number of customers. Division 2 will play the role of the main 
production plant of the Company in the planned year, which brings 
the highest corporate cost load. To maintain efficient economy, the 
Division will have to continue seeking other austerity measures, 
mainly in the consumption of material and energy, and also to 
accede to robotization and automation. The completion of the R&D 
tasks, which the Division has seven of, should also contribute to 
that. The newly invested capacities in the field of vibroforming 
production also need to be assessed in cooperation with the Sales 
Division. 
 

Division 3 – Dinaska Svitavy 
is the largest manufacturer of ceramic chimney ducts in Europe 
and it is also one of the dominant manufacturers of silica products. 
Thanks to this product line, mostly based on own raw material, the 
Division is expected to be the most profitable plant of the Company, 
which is considered in the plan for 2018. Its total production load 
capacity is planned without any substantial changes as against the 
previous year; there is only a slight increase in silica, and a decrease 
in the volume of chimney bricks. The chimney bricks will experience 
the largest technological change since the beginning of their 
production: during 2018, the production line should be completely 
reconstructed to be automated and robotized. At the same time, 
new technology both for the working material and the finished 
ducts is being developed. As a result, the Svitavy plant should offer 
a better and cheaper product to the market. 
As far as silica is concerned, there are no large-scale projects 
included in the plan yet but the Division has to be prepared for a 
project like that (currently under negotiations) at the end of the year. 
 

Division 4 – Service 
has to continue playing its important role in the field of operability 
of all production facilities within the Company, i.e. their repairs 
and reproduction in the form of investments and leasing, while 
the production of moulds is also important for the entire refractory 
section within the P-D Group. It is more difficult for the Service 
than for the other divisions to deal with the fluctuations in the 
capacities of their mechanical and timber-mould production. 
Working professions will remain in a critical position on the 
labour market in 2018 and Division 4 has to be very careful when 
addressing employment regulation, or retention. The long-standing 
cooperation with both vocational schools in the region might be 
an advantage with regard to recruiting workers. In 2018, the 
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Integrated management system and product certification 

The audit at the end of 2017 did not find any discrepancies, which is a 
good starting point for the planned year of 2018. In addition to a recurring 
audit by TAZÚS, we also expect other audits performed by VIP customers 
in 2018. With regard to product certification, we emphasize, among 
others, the process of certification in the field of chimney ducts. That 
will also concern the products from the new technological line in Svitavy.

Material and energy production inputs

The advantage of our Company is that it owns a large part of the 
material input; in addition to own refractory clays, the Company also 
owns another strategic raw material: quartzite, produced and delivered 
by our subsidiary in Slovenia. The prices of domestic suppliers of 
the purchased materials show an acceptable growth; they remain 
unchanged only exceptionally. The situation in imported materials is 
a bit more complicated: the prices have been fluctuating from the 
beginning of the year. 

As always, the development of energy prices is unpredictable. We have 
purchased more than half of the electricity and gas: while the price 
of the gas is comparable with previous years, the price of electricity 
already shows an increase of at least 10%. That can get higher if the 
growth trend in the last few months continues in 2018. The fuel prices 
may also surprise us in 2018, which would affect the price of our 
deliveries. There are no specific changes imminent in the purchased 
services that would lead to a radical increase in prices.

Human resources, labour productivity and wage development 

As mentioned above, 2017 and 2018 are marked with the extreme 
lack of workforce. The 3.5% unemployment rate applies to all regions 
and almost all industries. Our planning included a 2% increase in the 
average pay compared to the previous year, which is more than the 
obligation stipulated by the collective agreement. However, the first 
weeks of 2018 showed that the original plan was not feasible – the 
first wage adjustments will lead to an increase of 5 or even more per 
cent. A partial reduction of the number of employees could be one of 
the solutions.

In 2018, the Company is not planning any significant changes in the 
remuneration system, stipulated by the collective agreement. The 
legal regulation of the minimum wage effective of 1 January 2018 
has almost no effect on our remuneration system; in the tariff area, 
we were forced to outrun the higher-level collective agreement valid 
from 1 April 2018 with our own measure. In 2018, we will continue 
monitoring and regulating labour productivity determined by the 
manufactured load capacity, worked hours and achieved added value. 
The task and objective of the wage system is to stabilize the collectives 
of our permanent employees at all positions and divisions in the 
corporate organizational structure. The continuous enforcement of 
the corporate culture principles, which have been recently embedded 
in an internal corporate deed after a broad discussion, is also an 
integral part of the Personnel Department. The application of the GDPR 
European Directive will also require interventions in the field of human 
resources, and not only there. We have to meet the requirements 
arising from the Directive by May 2018. On the other hand, the issue 
of EET remains open; it affected cash payments, even though only on 
a small scale. For now, the legislation is postponed. 

In this planned year, our close cooperation with three union 
organizations will continue, mostly in the wage area, in the field of 
occupational health and safety, and in the implementation of the 
corporate welfare programme.

Sales policy

The sales plan for 2018 is based on the real and slightly optimistic 
assessment of the individual markets, existing and prospective 
customers, and trends in the consumer sectors. When compared to 
the 2017 plan, which was exceeded by about 5%, the sales tonnage 
for 2018 is planned at 90,101 tonnes (75,401 tonnes without raw 
material), with a noticeable increase in refractory clay, including 
insulation clay, in magnetite heat accumulating shaped bricks, in 
silica and mortars; a decrease in the chimney ducts and high-alumina 
materials is taken into account. The actual sales volumes, and 
production volumes, are stated in the following part. 

The year 2018 will bring a change in relation to the mentioned 
integration of business activities within the P-D Group in the sales 
area. 

Language education of our sales staff is a permanent requirement, 
related to the fact that more than 80% of our production is intended 
for export to countries all over the world.

Sales Plan for 2018 (in tonnes):

D1 – Stará šamotka:
Refractory clay  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000 
Insulation materials  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 
Chimney components .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,100 
Mortars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,800 
Cements  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
Refractory concrete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 

D2 – Nová šamotka:
Refractory clay  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,786 
Insulation materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500 
Sillimanite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500 
Bauxite .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 250 
Corundum   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
High-alumina materials  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Zircon mullite .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 
Mullite.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 
Magnetite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,750 

D3 – Dinaska Svitavy:
Refractory clay  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,870 
Chimney components .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12,900 

D6 – Anna Březina Baking:
Mortars .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 400
Clays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,500
Grogs .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9,800

D12 - Březinka Mining:
Clays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000

Total for the Company .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  90,101

P-D Refractories CZ a.s.
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The plan anticipates only minimal deviations in the production and 
sales volumes. The financial increase in inventory in the profit and 
loss statement of the Company is justified by the methodologically set 
accounting of the production of moulds for the Company’s own needs.

Investment and technical development, research and development 
activity 

The fact that some requested investment projects were already 
approved by the bodies of the Company in September and then 
in December 2017 is a positive signal with regard to the approval 
process within the Group. Other approvals can be anticipated 
during the planned year. It means that the total volume of approved 
investments could be a bit larger than last year. 

The Business Plan takes into account the implementation of the 
following investments:

a) Projects above CZK 1 million (approved by the Supervisory 
Board of the Company)
- Installation of gas on the Anna Březina premises . . . . . . . CZK 20.5 million 
- Reconstruction of tunnel furnace No. 1 Stará šamotka  . . CZK 22.0 million  
- Modernization and robotization of KKV Svitavy production . CZK 30.0 million  
- Cutter for chimney bricks Svitavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZK 2.5 million  
- CNC – milling cutter Service Svitavy (second hand) . . . . .  CZK 1.0 million  
- Electro-erosive cutting machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZK 6.3 million  
- Removing dust from silos in Velké Opatovice  . . . . . . . . . . CZK 3.0 million  
- Batching from silo No. 4 NŠ Velké Opatovice  . . . . . . . . . . CZK 2.5 million  
- Packing line accessories NŠ Velké Opatovice  . . . . . . . . . . CZK 1.5 million  
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZK 89.3 million

b) Projects below CZK 1 million (approved by the Board of Directors 
of the Company): 
- Removing dust from unshaped production SŠ V. Opatovice . . CZK 1.0 million   
- Micro-silica batching Svitavy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZK 1.0 million   
- Balancer to pressing machine – Svitavy . . . . . . . . . . . . . . CZK 0.6 million   
- 1-tonne crane – Service Velké Opatovice . . . . . . . . . . . . . CZK 0.2 million   
- Material transport vehicle Service Velké Opatovice  . . . . . . CZK 0.6 million  
- Separator Service Svitavy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZK 0.5 million  
- Manipulator to pressing machine NŠ Velké Opatovice . . . . CZK 0.6 million  
- Magnetic separator NŠ Velké Opatovice . . . . . . . . . . . . .  CZK 0.7 million   
- Modernization of unshaped production SŠ V. Opatovice . . . CZK 0.9 million  
- QM – SAP implementation Velké Opatovice  . . . . . . . . . . . CZK 1.5 million  
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZK 7.6 million  

As far as resource coverage is concerned, it is based on own 
resources:
- Depreciation in the planned amount of . . . . . . . . . . . . . . CZK 73.4 million
- Profit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZK 25.8 million 

If all the three large-scale projects will go through, we will solve 
financing partially by using bank resources, which has already been 
negotiated.

We have also applied for subsidies from EU Structural Funds for all 
three projects.
 
Also, the activities of our research and development team include some 
challenges in 2018; our continuing cooperation with universities in 
relation to subsidy programme is also important. 

57THE ANTICIPATED DEVELOPMENT OF THE COMPANY IN 2018



Out of the total of 17 assignments, these include:
- 4 tasks for Division 1 – Stará šamotka Velké Opatovice
- 7 tasks for Division 2 – Nová šamotka Velké Opatovice 
- 1 task for Division 3 – Dinaska Svitavy
- 5 tasks for Division 6 – Březina Baking

The projects with institutional support address the following assignments:
-  Innovation of the Ceramic Chimney Inserts Production (Technical 

University of Prague)
- Production of Mullite Grog in Shaft Furnaces (VÚT Brno)
-  Materials for Thermic Biomass and Bio-waste Processing 

Aggregates (Technical University of Ostrava)

Information systems 
 
The IT area has taken some important steps in the field of software, 
where the SAP modules implemented after the latest upgrade are used 
on a daily basis, and the same applies to the attendance and catering 
system as well as the software for design and technical application, 
and in the field of networks, data transfer, storage and protection. Also, 
the communication technology working on the basis of new modern 
switchboards and devices has been implemented. In 2018, the main 
task of the IT Department will be to finish the implementation of the 
QM SAP module, to put the EET system into operation (if applicable) at 

our cash desks and at the waste dumping ground, and to participate in 
managing the requirements arising from the GDPR European Directive. 

Company liquidity securing 
 
Our Company has been experiencing stable and trouble-free liquidity 
in the past years. Thanks to the financial resources from profit, 
and mainly depreciation, the Company was able to take sufficient 
measures in the reproduction of the means of production in the form 
of investments, and the dividend expectations of the shareholders 
were also satisfied at a reasonable level. This trend is incorporated in 
the 2018 plan. 
 
In 2018, maximum attention has to be paid to the development of 
inventory and to preventing its growth. That is also the condition for a 
smooth acquisition of planned investments. With regard to the fact that 
the Company has not opened an investment credit for several years, 
it will be suitable to use bank finances in case the aforementioned 
investment volume is implemented. All three cooperating banks 
– ČSOB, KB and Expobank seem to be willing to offer investment 
financing. The same applies to financing operation.

The development of the Czech crown exchange rate will also be an 
important factor in the field of the Company economy. The 2018 plan 
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is calculated on the basis of the exchange rate of CZK 25.50/EUR, and 
if the crown strengthens significantly more, it would affect not only the 
economic result of the Company, but also its liquidity. This risk was 
partially eliminated in November 2017 by the implemented exchange 
rate hedging of the largest business projects from January to July 
2018 in the total value of EUR 6.5 million. 

Social and regional function of the Company and PR 
 
The Company Management strives to achieve the best business results 
of the Company and its long-term financial stability, but they are also 
aware of the Company’s social and regional roles that the Company 
plays by its existence and placing. There are many educational and 
cultural institutions, local and surrounding municipalities, and interest, 
sports and other subjects that expect an occasional financial support 
of their activities. However, the role of the Company as the largest 
employer in the region and a business partner of dozen smaller or 
larger business partners is more important. 

In 2018, the Company Management will strive to spread positive 
awareness and image of the Company, which is relevant in the situation 
when there is excess supply over demand on the labour market. 

In cooperation with the Management within the entire holding, further 

measures will be taken to reinforce PR in the broad circle of consumers 
and suppliers at the global level. 
 
In conclusion:

The 2018 Business Plan is based on real ideas of the possibilities to 
place our products on the global markets, supported partially by already 
contracted and partially realistically anticipated sales volumes. It also 
reflects the capacities of the Company and their further improvement 
towards modernization and robotization of production processes. 

The Company Management is aware of the risks that are an integral 
part of each business activity. Therefore, the Plan as a whole only 
represents a slight progression, but it also contains strategic measures 
focusing on long-term and trouble-free operation of the Company. 

In 2018, the supporting pillars of our activity will be our own inventory 
of raw materials, our own highly productive and high-quality production 
of moulds, and the know-how of our work teams at all workplaces, 
handed down through generations and always developing. 

The existence and systematic use of all these starting points create a 
prerequisite for the feasibility of the presented Business Plan for 2018 
in spite of the challenges. 

Výroční zpráva | Annual Report 2017

59THE ANTICIPATED DEVELOPMENT OF THE COMPANY IN 2018

On the basis of all the known or predicted trends influencing the economic activity of the 
Company, the 2018 Financial Plan has been prepared with the following main parameters:

Profit and Loss Statement:

Revenues from our own products and services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CZK 1,122 million

Performance from production activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CZK 1,206 million

Consumption of materials, energy, and services . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CZK 717 million

Personnel expenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CZK 348 million

Depreciation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CZK 73 million

Operational result of economic activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CZK 46 million

Total result of economic activities prior taxation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CZK 32 million

Balance sheet:

Tangible fixed and intangible assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CZK 657 million

Long-term financial assets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CZK 31 million

Stocks in total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CZK 711 million

Receivables in total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CZK 240 million

Short-term financial assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CZK 55 million

Equity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CZK 1,204 million

Reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CZK 57 million

Liabilities in total (without loans). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CZK 226 million

Bank loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CZK 187 million

ASSETS / LIABILITIES total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CZK 1,675 million
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DIVISION 01 – OLD PLANT

Production: fireclay bricks, insulating, mastics, 
refractory mortars and castables

Director:  Lubomír Domanský
tel.: 516 493 212

DIVISION 03 –  DINASKA

Production: silica bricks, magnesite, chimney pipes 
and fireclay products

Director:  Ing. František Hloušek
tel.: 461 579 139, fax: 461 530 595

PRODUCTION DIRECTOR – FIRECLAY PLANTS

Ing. Vladislava Bomberová
tel.: 516 493 217

PRODUCTION DIRECTOR – SILICA PLANT

Ing. František Hloušek
tel.: 461 579 139, fax: 461 530 595

DIVISION 02 – NEW PLANT

Production: fireclay bricks, magnetite bricks, high – 
alumina bricks

Director:  Ing. Tomáš Strouhal
tel.: 516 493 390 (418)

DIVISION 06 – BURNING BŘEZINA

Primary, processing of raw materials, including firing

Director:  Ing. Lukáš Tvrdík Ph.D.
tel.: 461 357 330, fax: 461 321 136

DIVISION 12 – EXTRACTIONS BŘEZINKA

Extraction fireproof claystone and aggregate

Director:  Ing. Miroslav Steiner
tel.: 602 835 647, fax: 461 321 183

CHAIRMAN
Ing. Tomáš Kožoušek

tel.: 516 493 231

SUPERVISORY BOARD
Heinz-Jürgen Preiss-Daimler

Chairman
Jan-Carsten Ihle

Vice Chairman
Ing. Vladislava Bomberová

Member

BOARD OF DIRECTORS
Ing. Tomáš Kožoušek

Chairman
Stefan Alexander Preiss-Daimler

Vice Chairman
Christian-Philipp Wasmuht

Member
Ing. Stanislav Dvořák

Member
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DIVISION 04 – SERVICE

Production: moulds, maintenance and purchasing of spare 
parts and subsidiaries materials, investment development 

and care of substantial investment possession

Director:  Ing. Jiří Kyncl
tel.: 461 579 142, fax: 461 580 088

DIVISION 05 – DUMP BŘEZINKA

Decking solid communal and industrial wastes

Director: Ing. Miroslav Steiner
tel.: 602 835 647, fax: 461 321 183

DEPARTMENT 08 - QUALITY

Managing and control of quality in whole joint stock 
company

Manager: Ing. Milan Mazura
tel.: 516 493 781, fax. 516 477 338

DEPARTMENT 11 - MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF THE 
JOINT STOCK COMPANY

- chief accountant - health and safety at work
- purchase - legal department
- human resources and - secretariat
  payroll department - IT 

DEPARTMENT 07 – SALES

Marketing and sales activities for whole joint stock 
company

Director:  Ing. Stanislav Dvořák
tel.: 516 493 411, fax: 516 477 338

TECHNICAL DIRECTOR

Ing. Jiří Kyncl
tel.: 461 579 142, fax: 461 580 088

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS (deputed of 
managing of the sales department)

Ing. Stanislav Dvořák
tel.: 516 493 411, fax: 516 477 338

DEPARTMENT TECHNICAL  
AND INVESTMENT

Technical and investment development, building 
administration

Manager: Martin Cikánek
tel.: 516 493 229

RESEARCH AND DEVELOPMENT DEPARTMENT 
AND LABORATORIES

Manager: Ing. Karel Lang, CSc.
tel.: 516 493 228, fax: 516 477 338



The corporate group P-D Group is a group of companies that according 
to the scope of business are divided into three sections:
-  Glass fibres
-  Manufacture of refractory ceramics
-  Service (firms with diverse focus)

The consolidation subject of the Group is P-D Management Industries-
Technologies GmbH Wilsdruff, Germany, controlled by the limited 
partnership of 8 partners – individuals with 80% majority in the Preiss-
Daimler family.

P-D Management Industries Technologies GmbH owns 100% share 
in P-D Interglas TechnologiesGmbH Erbach Germany, which has a 
69.17% share in our controlling company.

The controlled company P-D Refractories CZ a.s. cooperates with the 
following companies within the P-D Group:

1. P-D Management Industries-Technologies GmbH Wilsdruff 
Germany

This company holds shares of several other companies in the group 
(not ours) and, in daily practice, constitutes the consolidation and 
administrative authority of the whole group. The Computing Center, 
which manages IT - system of the entire group also forms its part. On 
10 June 2005, this company and the controlled entity concluded the 
service agreement (“Dienstleistungsvertrag”), on the basis of which it 
provides – on a commercial basis – organizational and administrative, 

consolidation, marketing, consulting, IT, and other services to our 
company and, in a similar way, also to other companies within the 
group. Overall, the provided and billed services for the year 2017 by 
P-D Management IT GmbH accounted for CZK 13,654,963.59, there 
was no performance by the controlled entity. 

2.  P-D Refractories GmbH Wilsdruff, Germany
This company, owned by Mr. Heinz-Jürgen Preiss-Daimler, partially 
directly and partially through another company where he owns 100%, is 
based in Wilsdruff, but it also has a plant for the production of refractory 
materials in Bochum. P-D Refractories GmbH and our Company belong 
to the “Refractories” section and we maintain business contacts with 
the company, namely in the field of deliveries of steel and timber 
moulds from us and in the field of two-way sub-deliveries of refractory 
materials for larger business projects. Deliveries by the controlled entity 
prevailed in 2017. All transactions are carried out on a commercial 
basis under similar conditions as for other foreign trading partners, 
i.e. on the basis of regular orders, their subsequent confirmation, and 
standard billing. In 2017, this represented by the controlled entity 
invoices in the amount of CZK 57,884,381.07 and CZK 4,368.37 of the 
charged interest on late payments. Performance towards the controlled 
company, then, amounted to the total of CZK 2,887,589.15.

3. AS Valmieras stikla škiedra, with registered office in Cempu 
icla 13, Valmiera, LV-4201 Latvia 

This is a company from the “glass fibres” section of P-D group, in 
which the group has a share of 49.99%, while 26.06% is owned 

Report on relations of P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice
pursuant to the provision of Article 82 of the Act No. 90/2012 Coll. on Business Corporations 

A.  Structure of the relations among individual entities (Article 82 (2a)

 Controlling entity: P-D Industriegesellschaft mbH 

  Registered office: Wilsdrufferstrasse 11, 01723 Wilsdruff, Germany 

 Business ID No. HRB 1052

 Beherrschte Person: P-D Refractories CZ a.s. 

 Registered office: Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice, Czech Republic 

 Business ID No. CZ16343409

 Controlling entity’s share:  86,72 %

 Entities controlled by the same controlling entity: a) P-D CABLE SYSTEMS GmbH 

 Registered office: Wilsdrufferstrasse 11, 01723 Wilsdruff, Germany,  

 Controlling entity’s share: 20,00 %

  b) P-D Wallcovering GmbH 

 Registered office: Wilsdrufferstrasse 11, 01723 Wilsdruff, Germany,  

 Controlling entity’s share: 100,00 %

   The controlled entity (P-D Refractories CZ a.s.) had no commer-

cial contact or any other relationships during 2017 with these 2 

companies.

P-D Refractories CZ a.s.
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by P-D Glasseiden GmbH Oschatz and 23.93% by P-D Management 
Industrie-Technologies GmbH Wilsdruff. Based on the contractual 
commercial relation for this company, the controlled entity performs 
sales representation with regard to its dislocation – mostly in the 
territory of the Czech Republic. 

For the services provided during 2017, a total of CZK 4,463,169.24 
was invoiced.

4. P-D Kremen d. o.o. registered office Dolenje Mokro Pole 40, 
8310 Šentjernej, Slovenia.

In this company, which is a mining operator and a supplier of raw 
materials - quartzite - for our company and for the subsidiary P-D 
Refractories GmbH, P-D Refractories CZ a.s. has a share of 50% 
and is its largest customer for many years. Even with this subsidiary 
the trading was exclusively on a commercial basis under the same 
conditions that it applies to other companies. In total, the company 
P-D Kremen delivered to the controlled entity (P-D Refractories CZ a.s.) 
raw materials worth CZK 15 797 472,21. Furthermore, in 2017, this 
company paid dividends, of which 50% share in favour of the controlled 
entity amounted to CZK 1,480,600.

5.  The controlling entity P-D Industriegesellschaft mbH included 
(internal org. unit) the plant for the production of refractory material 
based on the owner’s decision of 2013 – Feuerfestwerke Wetro 
– Puschwitz. This manufacturer also belongs to the “Refractories” 
section and it cooperates with our Company in the same way as the 
Bochum plant mentioned above. The fulfilment of the controlled entity 
towards this subject presented an amount of CZK 35,160,385.29 in 
the assessed year, and interest on late payment in the amount of CZK 
45,564.39 was charged; on the other hand, the fulfilments received by 
the controlled entity amounted to CZK 3,761,421.15.

The assessed year of 2017 did not bring any significant changes 
that would concern the relation between the controlled entity, P-D 
Refractories CZ a.s. Velké Opatovice, and the controlling entity, i.e. 
P-D Industriegesellschaft GmbH. That also applies to the amount of the 
ownership interest – the number of shares owned by the controlling 
entity is 656,802 pieces and it only increased by 123 shares 
purchased from another minor owner in 2017.

As of the ultimo of 2017, 69.17% of the controlling entity is still owned 
by P-D Interglas Technologies GmbH Erbach and 30.83% by P-D 
Industrie Holding GmbH & Co. KG Wilsdruff; both companies, however, 
are owned by the same eight owners as the entire Group. 

All the fulfilments of the controlled entity towards the controlling 
entity, and vice versa, only concerned the aforementioned internal 
organizational unit of Feuerfestwerke Wetro-Puschwitz.

B.  The role of the controlled entity (Article 82 (2b)

The controlled entity is a manufacturing company focused on the 
production of refractory shaped and unshaped building materials, 
which delivers to hundreds of customers in more than 40 countries. In 
addition to the refractory ceramics, it has a considerable capacity for 
the production of steel, wood, and plastic moulds for the needs of its 
own production divisions, but in the long run also for the needs of those 
co-operating companies within the group. It supplies the forms also to 
third parties both domestically and for export.

The role of the controlled entity within the meaning of the Act on 
Business Corporations is:
-  to supply the moulds for the refractory production with the 

controlling entity and by other companies in the group,
-  to participate together with the related entities, including the 

controlling entity at trade, production, and technical development 
and cooperation within the group.

All mutual supplies and subcontracts are implemented on both the 
business as well as technical and administrative aspect similarly as 
other businesses of the controlled entity with third parties.

C.  Methods and means of control (Article 82 (2c)

The methods and means of controlling do not diverge from the legal 
regulation within the current Czech legislation governing the functioning 
of business corporations.

With the share of 86.72% in the registered capital the controlling 
company decides at general meetings on all significant matters dealt 
with by the controlled entity.

The influence and the strategic, coordination, managing and controlling 
activity of the controlling entity in the controlled entity during the 
year were provided by the members of the bodies of the joint-stock 
company. The Deputy Chairman of the four-member Board of Directors 
in the assessed year and now is Mr. Stefan Preiss-Daimler – the 
holding partner and also the executive director of the controlling entity. 
Mr. Christian Wasmuht is a member of the Board of Directors – also 
a minority holding partner and the executive agent in the cooperating 
company, P-D Refractories GmbH.

A three-member Supervisory Board of the controlled company had 
throughout 2017 the following members: Mr. Jürgen Preiss-Daimler 
– shareholder of a holding company that controls the controlling entity 
and, at the same time, a sole shareholder of the cooperating P-D 
Refractories GmbH as well as Managing Director of the controlling 
company and further Mr. Jan-Carsten Ihle - Managing Director of the 
P-D Refractories GmbH and, at the same time, minority shareholder of 
a holding company.

 The Board of Directors of the controlled entity meets once a month 
at regular meetings. In addition, a few times a year meetings of 
representatives of all the cooperating companies are organized that 
address common issues - mainly business affairs, but also mutual 
optimization in capacity utilization, or even mutual informing of the 
production and technical issues. In all situations, all related and 
cooperating companies have an equal and relatively independent 
position, which fully applies also to the controlled entity, which is not 
included in the cash-pool where all the other related and cooperating 
companies of the Group belong.

The Supervisory Board of the controlled entity met at five meetings 
in 2017. In all cases, all members of the Board of Directors 
participated at its meetings. The Supervisory Board decides on all the 
fundamental and strategic issues such as approval of the plan, annual 
financial statements and the profit distribution as well as significant 
investments and personnel composition of the bodies of the joint-
stock company.
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On behalf of the Board of Directors of P-D Refractories CZ a.s.:

Velké Opatovice 2 March 2018

 

D. D. Negotiation on the property exceeding 10 % of the own 
capital of the controlled person at the instigation of some of 
the related entities (Article 82 (2d)

In the fiscal year under review such meeting has not taken place.

E. Significant agreements between the related entities (Article 
82 (2e)

The only long-term agreement between the controlled entity and other 
company within the corporate group is the mentioned contract in Part A. 
on the provision of services. The company P-D Management Industries 
Technologies GmbH Wilsdruff, a company that meets the holding role, 
but is not actually with regard to the controlled company in the position 
of the related entity under the Act on Business Corporations, is a partner 
of the controlled person in this contract.

The exchange of experience and policy coordination between the related 
entities is conducted at the level of the company’s management and is 
not subject to trading or invoicing.

The commercial deliveries are then implemented on the basis of 
standard cost calculations with the usual rate of profit margins, just as 
is the case with other - foreign business partners, without commercial 
contracts, only on the basis of negotiated and mutually agreed orders.

In the entire group of companies, the uniform payment terms are 
applicable, including commercial transactions between the related 
entities - 120 days after the invoice date. At the same time, the uniform 
rate of the contractual interest on late payment - 3% p.a. applies. This 
rate was applied to the settlement of interest on late payment by the 
controlled entity to the controlling entity and the cooperating company 
within the Group (absolute interest amount – see above). There was no 
reason to charge interest to the controlled entity, therefore there was 
no settlement.

F. Assessment of the loss to the controlled person (Article 82 
(2f) and (3)

In accordance with the foregoing facts, the Board of Directors of the 
controlled person – P-D Refractories CZ a.s. states that during 2017 
this company did not incur on the basis of the relationships to the 
controlling entity or to other related entities no losses.

This statutory body of P-D Refractories CZ a.s. has all the necessary 
information to reach this conclusion.

G. Advantages and disadvantaged ensuing from the relations 
between the related entities (Article 82 (4)

A common, coordinated approach towards customers in all world 
markets is an undeniable, although difficult to quantify, advantage 
for all related and cooperating entities. The purposeful division of 
customers in various sectors (metallurgy including non-ferrous metals, 
coke, glass, cement and quicklime, construction) creates a mutually 
beneficial trading position.

At the same time, the effective combination of production, but also 
research and development and human capacity creates a whole able 
to offer and deliver large and demanding orders.

The possibility under a mutually balanced conditions to manufacture 
and supply forms exclusively to companies within the group, and 
thereby, in the long-term to utilize its workshop capacity, and to 
achieve interesting economic benefits is a considerable advantage of 
the controlled entity.

A strategic joint purchase of raw materials - especially those that are 
imported in large units from overseas is another advantage for all the 
related companies.

The only minor drawback, however, may be the geographical distance 
between settlements of the related parties, which is necessary to 
overcome with regard to an intensive mutual contact with each other.

During 2017, all the related companies reported a satisfactory liquidity 
so the volume of orders after maturity was negligible. In spite of that, 
late payments to the controlled entity were the subject of interest 
charges, the amounts of which are specified above. As of the year 
ultimo, the receivables of the controlled entity after maturity from 
related and cooperating entities were CZK 1,285 thousand; the default 
was from 1 to 65 days and it was caused by the necessity to solve 
invoicing due to technical and administrative aspects. As of the day of 
the preparation of this report, the receivables mentioned above have 
been settled.

It can, thus, be stated that with the mutual interconnectivity within a 
corporate group P-D Group the advantages unequivocally prevail for 
the controlled entity P-D Refractories CZ a.s.

Tomáš Kožoušek
Chairman of the Board of Directors
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Main territories in 2017

Summary of deliveries by industrial fields for 2017

1 Aluminium and non-ferrous 15.6 %

2 Ceramic Industry 14.2 %

3 Chimney systems 13.7 %

4 Coke 10.9 %

5 Glass 9.3 %

6 Heat storage units 8.5 %

7 Fireplaces and stoves 5.1 %

8 Steel 4.9 %

9 Cement and Lime 4.7 %

10 Industrial kilns 4.2 %

11 Others 8.9 %

1 Czech Republic 25.5 %

2 Poland 20.7 %

3 Germany 14.7 %

4 Japan 4.2 %

5 Italy 4.1 %

6 Norway 3.5 %

7 Hungary 3.3 %

8 Slovakia 3.0 %

9 Slovenia 2.8 %

10 Australia 2.6 %

11 China 2.2 %

12 Others 13.4 %

1
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Balance Sheet (‚000‘ Kč)
2015 2016 2017

TOTAL ASSETS (A. + B. + C. + D.) 01 1,688,795 1,651,737 1,704,380

A. Receivables from Subscriptions 02 0 0 0

B. Fixed Assets (B.I. + B.II. + B.III.) 03 724,381 668,864 661,019

B.I. Intangible Fixed Assets (Sum B.I. 1. to B.I.5.) 04 6,083 5,322 5,665

B.I.1. Intangible Research and Development 05 0 0 0

B.I.2. Valuable Rights 06 32 19 6

B.I.2.1. Software 07 32 19 6

B.I.2.2. Other Valuable Rights 08 0 0 0

B.I.3. Goodwill 09 0 0 0

B.I.4. Other Intangible Fixed Assets 10 6,051 5,303 5,659

B.I.5. Advance Payments for Intangible Fixed Assets and Intangible Fixed Assets 
under Construction

11 0 0 0

B.I.5.1. Advance Payments for Intangible Fixed Assets 12 0 0 0

B.I.5.2. Intangible Fixed Assets under Construction 13 0 0 0

B.II. Tangible Fixed Assets (Sum B.II.1. to B.II.5.) 14 687,716 632,960 624,772

B.II.1. Land and Buildings and Constructions 15 382,826 369,370 375,792

B.II.1.1. Land 16 30,620 30,841 30,838

B.II.1.2. Buildings and Constructions 17 352,206 338,529 344,954

B.II.2. Tangible Movable Assets and Their Sets 18 216,889 180,347 174,073

B.II.3. Adjustments to Acquired Assets 19 0 0 0

B.II.4. Other Tangible Fixed Assets 20 54,397 37,558 32,877

B.II.4.1. Permanent Growth 21 0 0 0

B.II.4.2. Breeding and Draught Animals 22 0 0 0

B.II.4.3. Other Tangible Fixed Assets 23 54,397 37,558 32,877

B.II.5. Advance Payments for Tangible Fixed Assets and Tangible Fixed Assets 
under Construction

24 33,604 45,685 42,030

B.II.5.1. Advance Payments for Tangible Fixed Assets 25 1,315 125 5,007

B.II.5.2. Tangible Fixed Assets under Construction 26 32,289 45,560 37,023

B.III. Financial Investments (Sum B.III.1. to B.III.7.) 27 30,582 30,582 30,582

B.III.1. Shares - Controlled and Managed Organizations 28 100 100 100

B.III.2. Loans - Controlling and Managing Organization 29 30,482 30,482 30,482

B.III.3. Shares - Substantial Influence 30 0 0 0

B.III.4. Loans - Substantial Influence 31 0 0 0

B.III.5. Other Securities and Deposits 32 0 0 0

B.III.6. Loans - Other 33 0 0 0

B.III.7. Other long-term financial assets 34 0 0 0

B.III.7.1. Other long-term financial assets 35 0 0 0

B.III.7.2. Advance Payments on Long - term Financial Investments 36 0 0 0

C. Current Assets (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) 37 953,646 963,386 1,027,712

C.I. Inventory (Sum C.I.1. to C.I.6.) 38 657,093 622,962 705,155

C.I.1. Materials 39 177,878 147,640 189,053

P-D Refractories CZ a.s.

66 FINAL ACCOUNTS



2015 2016 2017

C.I.2. Work in Progress 40 153,325 143,661 149,046

C.I.3. Finished Products and Purchased Goods 41 325,890 331,348 364,781

C.I.3.1. Finished Products 42 323,431 328,950 359,873

C.I.3.2. Purchased Goods 43 2,459 2,398 4,908

C.I.4. Animal Stock 44 0 0 0

C.I.5. Advance Payments for Inventory 45 0 313 2,275

C.II. Receivables (Sum C .II.1. to C.II.8.) 46 251,513 293,725 268,833

C.II.1. Long-term Receivables 47 525 522 481

C.II.1.1. Trade Receivables 48 0 0 0

C.II.1.2. Receivables - Controlling and Managing Organization 49 0 0 0

C.II.1.3. Receivables - Substantial Influence 50 0 0 0

C.II.1.4. Deferred tax Receivables 51 0 0 0

C.II.1.5. Receivables - Other 52 525 522 481

C.II.1.5.1. Receivables from Partners 53 0 0 0

C.II.1.5.2. Long-term Advance Payments 54 0 0 0

C.II.1.5.3. Estimated Receivables 55 0 0 0

C.II.1.5.4. Other Receivables 56 525 522 481

C.II.2. Short-term Receivables 57 250,988 293,203 268,352

C.II.2.1. Trade Receivables 58 196,508 261,251 201,481

C.II.2.2. Receivables - Controlling and Managing Organization 59 27,386 6,411 38,675

C.II.2.3. Receivables - Substantial Influence 60 0 0 0

C.II.2.4. Receivables - Other 61 27,094 25,541 28,196

C.II.2.4.1. Receivables from Partners 62 0 0 0

C.II.2.4.2. Social Security and Health Insurance 63 0 0 0

C.II.2.4.3. State - Taxation Receivables 64 22,310 17,078 20,402

C.II.2.4.4. Prepayments 65 1,984 8,181 7,652

C.II.2.4.5. Estimated Receivables 66 0 0 164

C.II.2.4.6. Other Receivables 67 2,800 282 -22

C.III. Short-term Financial Assets (C.III.1. + C.III.2.) 68 0 0 0

C.III.1. Shares in Controlled and Managed Organizations 69 0 0 0

C.III.2. Other Short-term Financial Assets 70 0 0 0

C.IV. Cash (C.IV.1. + C.IV.2) 71 45,040 46,699 53,724

C.IV.1. Cash in hand 72 1,167 1,179 965

C.IV.2. Cash in bank accounts 73 43,873 45,520 52,759

D. Accruals (Sum D.1. to D.3.) 74 10,768 19,487 15,649

D.1. Deferred Expenditure 75 10,768 19,487 15,649

D.2. Complex Deferred Expenditure 76 0 0 0

D.3. Deferred Income 77 0 0 0
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Balance Sheet (‚000‘ Kč)
2015 2016 2017

TOTAL LIABILITIES (A.. + B. + C. + D.) 78 1,688,795 1,651,737 1,704,380

A. Shareholders' Equity (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.1. + A.V.2.) 79 1,152,489 1,173,223 1,190,881

A.I. Registered Capital (A.I.1. +A.I.2. + A.I.3.) 80 757,400 757,400 757,400

A.I.1. Registered Capital 81 757,400 757,400 757,400

A.I.2. Own Ownership Interests 82 0 0 0

A.I.3. Changes in Registered Capital 83 0 0 0

A.II. Premium and Capital Funds (A.II.1. + A.II.2.) 84 0 0 -22

A.II.1. Premium 85 0 0 0

A.II.2. Capital Funds 86 0 0 -22

A.II.2.1. Other Capital Funds 87 0 0 0

A.II.2.2. Differences form Revaluation of Assets and Liabilities 88 0 0 -22

A.II.2.3. Revaluation of Transformations Business Corporations 89 0 0 0

A.II.2.4. Differences Transformation of Corporations 90 0 0 0

A.II.2.5. Differences from Valuation Transformations Business Corporations 91 0 0 0

A.III. Profit Funds (A.III.1. +A.III.2.) 92 31,397 33,855 35,911

A.III.1. Other Reserve Fund 93 29,508 31,909 33,972

A.III.2. Statutory and Other Funds 94 1,889 1,946 1,939

A.IV. Profit / Loss Brought Forward (Sum A.IV.1. to A.IV.3.) 95 315,667 340,720 362,748

A.IV.1. Undistributed Profit of Previous Years 96 308,281 333,690 355,661

A.IV.2. Accumulated Losses of Previous Years 97 0 0 0

A.IV.3. Another economic result of previous years 98 7,386 7,030 7,087

A.V. Retained Profit / Loss of the Current Financial Year /+ -/ 99 48,025 41,248 34,844

A.VI. Decisions on Advances for Payment of Profit Sharing /-/ 100 0 0 0

B.+ C. Liabilities (B. + C.) 101 528,177 474,491 513,499

B. Reserves (Sum B.1. to B.4.) 102 34,197 49,124 52,308

B.1. Reserve for Pensions and Similar Liabilities 103 0 0 0

B.2. Income Tax Reserve 104 0 0 0

B.3. Legal Reserves 105 34,197 37,708 42,186

B.4. Other Reserve 106 0 11,416 10,122

C. Payables (C.I. + C.II.) 107 493,980 425,367 461,191

C.I. Long-term Payables (Sum C.I.1. to C.I.9.) 108 107,290 82,289 60,724

C.I.1. Issued Bonds 109 0 0 0

C.I.1.1. Convertible bonds 110 0 0 0
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2015 2016 2017

C.I.1.2. Other Bonds 111 0 0 0

C.2. Dues to credit institutions 112 75,870 50,813 28,932

C.3. Long-term Advences Received 113 0 0 0

C.4. Trade Payables 114 0 0 0

C.5. Long Term Bonds Due 115 0 0 0

C.6. Payables - Controlling and Managing Organization 116 0 0 0

C.7. Payables - Substantial Influence 117 0 0 0

C.8. Deffered Tax Payables 118 31,346 31,402 31,718

C.9. Payables – Other 119 74 74 74

C.9.1. Payables from Partners 120 0 0 0

C.9.2. Estimated Payables 121 0 0 0

C.9.3. Other Payables 122 74 74 74

C.II. Short-term Payables (Sum C.II.1. to C.II.8.) 123 386,690 343,078 400,467

C.II.1. Issued Bonds 124 0 0 0

C.II.1.1. Convertible bonds 125 0 0 0

C.II.1.2. Other Bonds 126 0 0 0

C.II.2. Dues to credit institutions 127 186,154 138,284 195,860

C.II.3. Short-term Advences Received 128 28,059 22,330 1,454

C.II.4. Trade Payables 129 70,037 75,120 91,373

C.II.5. Short Term Bonds Due 130 0 0 0

C.II.6. Payables - Controlling and Managing Organization 131 2,520 4,605 4,205

C.II.7. Payables - Substantial Influence 132 0 0 0

C.II.8. Payables – Other 133 99,920 102,739 107,575

C.II.8.1. Payables from Partners 134 13 29 42

C.II.8.2. Short-term Borrowings 135 0 0 0

C.II.8.3. Employee Related Liabilities 136 73,504 78,105 81,955

C.II.8.4. Social Security and Health Insurance Liabilities 137 10,375 8,670 9,036

C.II.8.5. State - Taxation Liabilities and Subsidies 138 12,540 11,985 7,915

C.II.8.6. Estimated Payables 139 1,288 1,226 5,237

C.II.8.7. Other Payables 140 2,200 2,724 3,390

D. Accruals (D.1. +D.2.) 141 8,129 4,023 0

D.1. Accrued Expenses 142 0 0 0

D.2. Deferred Revenue 143 8,129 4,023 0

Výroční zpráva | Annual Report 2017

69FINAL ACCOUNTS



Profit and Loss Accounts (,000´ Kč)

2015 2016 2017

I. Sales of goods and services 01 1,287,179 1,284,340 1,135,022

II. Sales of goods 02 3,839 21,692 4,720

A. Consumption from production (sum. A.1. to A.3.) 03 814,026 784,765 710,242

A.1. Cost of goods sold 04 1,410 20,897 4,371

A.2. Consumption of material and energy 05 606,725 555,830 511,399

A.3. Services 06 205,891 208,038 194,472

B. Increase/decrease in finished goods and in work in progress 07 -38,709 -11,166 -56,220

C. Own work capitalized 08 -40,997 -31,005 -30,437

D. Staff costs (sum C.1. to C.4.) 09 359,792 356,310 346,383

D.1. Wages and salaries 10 264,288 262,256 255,504

D.2. Social security and health insurance costs and other costs 11 95,504 94,054 90,879

D.2.1. Social security and health insurance costs 12 87,928 86,597 83,104

D.2.2. Other social costs 13 7,576 7,457 7,775

E. Adjustment of values in operating activities (sum E.1. to E.3.) 14 101,471 123,601 88,560

E.1. Adjustment of values of intangible and tangible assets 15 98,688 115,592 89,335

E.1.1. Adjustment of values of intangible and tangible assets - permanent 16 98,688 115,592 89,335

E.1.2. Adjustment of values of intangible and tangible assets - temporary 17 0 0 0

E.2. Adjustment of values of inventories 18 6,809 5,086 1,822

E.3. Adjustment of values of receivables 19 -4,026 2,923 -2,597

III. Other operating income (sum III.1. to III.3.) 20 29,655 43,007 39,834

III.1. Proceeds on sale of fixed assets 21 2,520 133 1,348

III.2. Proceeds on sale of material 22 777 2,918 827

III.3. Other operating income 23 26,358 39,956 37,659

F. Other operating expenses (sum F.1. to F.5.) 24 48,243 65,453 52,721

F.1. Net book value of fixed assets sold 25 1,896 0 3

F.2. Net book value of material sold 26 17,974 19,663 17,326

F.3. Taxes and fees relating to operating activities 27 4,086 4,039 4,963

F.4. Provisions and adjustments relating to operating activities and complex 
deferred expenses

28 2,671 14,829 3,131

F.5. Other operating expenses 29 21,616 26,922 27,298
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2015 2016 2017

* Profit / loss from operating activities (+/-) 30 76,847 61,081 68,327

IV. Revenues from long-term investments (sum IV.1. to IV.2.) 31 1,065 3,273 1,481

IV.1.1. Revenues from investments in subsidaries 32 1,065 3,273 1,481

IV.1.2. Other revenues from investments 33 0 0 0

G. Expenses spend on investments sold 34 0 0 0

V. Revenues from other long-term investments (sum V.1. to V.2.) 35 0 0 0

V.1. Revenues from other long-term investments in subsidaries 36 0 0 0

V.2. Other revenues from long-term investments 37 0 0 0

H. Expenses related to other long-term financial assets 38 0 0 0

VI. Interest income and similar income (sum VI.1. to VI.2.) 39 1,323 72 98

VI.1. Interest income and similar income in subsidaries 40 1,320 71 50

VI.2. Other interest income and similar income 41 3 1 48

I. Adjustments relating to financial activities 42 0 0 0

J. Interest expense and similar expenses (sum J.1. to J.2.) 43 6,420 4,572 4,540

J.1. Interest expense and similar expenses in subsidaries 44 0 0 0

J.2. Other interest expense and similar expenses 45 6,420 4,572 4,540

VII. Other financial revenues 46 6,273 6,195 9,049

K. Other financial expenses 47 19,461 11,210 32,484

* Profit / loss from financial activities 48 -17,220 -6,242 -26,396

** Profit / loss before tax 49 59,627 54,839 41,931

L. Income tax (sum L.1. to L.2.) 50 11,602 13,591 7,087

L.1. Due 51 8,450 13,535 6,771

L.2. Deferred (+/-) 52 3,152 56 316

** Profit / loss after tax (+/-) 53 48,025 41,248 34,844

M. Transfer of profit to partners (+/-) 54 0 0 0

*** Profit / loss for the period (+/-) 55 48,025 41,248 34,844

Netto turnover for the period = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII: 56 1,329,334 1,358,579 1,190,204
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IDuring the business year of 2017, the Supervisory Board focused on 
the fulfilment of tasks imposed by relevant regulations and the Statutes 
of the Company. The Board monitored the Company Management and 
provided advice in the matters of management. The Supervisory Board 
participated in accepting decisions that had a significant meaning for 
the Company. It regularly received monthly reports from the Board of 
Directors where the important issues of strategy, business development 
and the status of the Company with regard to risk management were 
explained in a timely and detailed manner.

Supervisory Board Meetings

In 2017, there were five ordinary sessions where all the important 
matters were discussed by the Supervisory Board and then by the 
Board of Directors.

By the date of the General Meeting in 2018, there was only one ordinary 
session of the Supervisory Board where the economic result of 2017, 
including the Report on Relations among Related Entities within the 
P-D Group, was discussed in relation to the content and organizational 
preparation of the General Meeting, and where the proposal of the 
Board of Directors for profit distribution from the completed year was 
approved.

The reports provided by the Board of Directors during the assessed 
year were always discussed in a great detail. All business cases that 
required the approval of the Supervisory Board by law and the Statutes 
were carefully assessed before the acceptance of the decision.

Between the meetings, the Supervisory board was informed of 
important and urgent matters and asked for approval where necessary. 
In addition, the Chairman of the Supervisory Board and other members 
were continuously informed of the current development in the business 
activity and of the important business cases.

The economic situation of the Company was always addressed first at 
every meeting. This mainly concerned the development in the turnover 
and results of the economic activity, as well as current and future orders 
in the individual areas of the business activity.

The programme of the meetings of the Supervisory Board in 2017 
included the following special topics:

• The investment development plan for the following year and the 
investment concept for the coming years, including research and 
development projects implemented in cooperation with the scientific 
centres of universities

• The modernization and automation of the production of chimney 
inserts

• The situation in the subsidiary P-D Kremen

• The progress in the project of labour productivity increase

• The information on the implementation and effectiveness of the 
approved investment projects, including the issue of grant opportunities 

• The assessment of the prospective staffing of the Company’s 
management

Audit of Closing Statements

The annual financial statement submitted by the Board of Directors as 
of 31 December 2017 was audited by EKI AUDIT on the basis of the 
previous decision of the General Meeting. The audit confirmed that all 
relevant laws were observed. The auditor confirmed the accounting 
records without reservation. The annual financial statement together 
with the audit results was submitted to the members of the Supervisory 
Board. Based on the review, the Supervisory Board hereby confirms 
the result of the audit of the annual financial statement, as well as the 
reports of the situation and the annual accounting reports submitted by 
the Board of Directors as of 31 December 2017, which hereby become 
valid. The Supervisory Board discussed and hereby approves the profit 
distribution proposal of the members of the Board of Directors.

The Supervisory Board also accepted the report of the Board of 
Directors on the Relations among Related Entities under Section 82 
of the Act on Business Corporations. No objections were made in this 
regard.

The annual financial statement as of 31 December 2017 was accepted 
by the Supervisory Board, which recommends that the General Meeting 
approves it.

Supervisory Board Report

Wilsdruff Februar 2018 

Heinz-Jürgen Preiss-Daimler
Chairman
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EKI AUDIT, Ltd., Auditing, accounting, and consulting company
EKI AUDIT, Ltd., Blansko, Fügnerova 6, tel./fax: 516 418 757, 516 418 308; Chamber of Auditors of the Czech Republic – 

Certificate No. 203; E-mail: ekiaudit@ekiaudit.cz; the company is registered at the Regional Court in Brno, Section C, Insert 21859

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

Recipient:  Shareholders of P-D Refractories CZ a.s.,  

 based in Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice

Auditor’s Opinion

We have performed an audit of the enclosed Financial Statement of P-D Refractories CZ a.s. (“the Company”) prepared in compliance 
with the Czech accounting regulations, consisting of the Balance Sheet as of 31 December 2017, the Profit and Loss Statement (the 
Statement of Changes in the Equity Capital and the Cash Flow Statement) for the year ending on 31 December 2017, and annexes 
of the Financial Statement, including the description of the used significant accounting methods and other explanatory information.  
Information on the Company is provided in the annex to the Financial Statement. 

In our opinion, the Financial Statement represents a true and honest depiction of the assets and liabilities of the Company 
as of 31 December 2017 and the costs and revenues and the economic result( and cash flow) for the year ending on 31 
December 2017 in compliance with Czech accounting regulations.

Background for the Opinion

We performed the audit in compliance with the Act on Auditors and the standards of the Chamber of Auditors of the Czech Republic 
(KA CR) for audit, which are the International Standards for Audit (ISA), supplemented and amended by related application clauses. 
Our liability defined in these regulations is described in a greater detail under Liability of the Auditor for the Financial Statement Audit. 
In compliance with the Act on Auditors and the Code of Ethics accepted by the Chamber of Auditors of the Czech Republic, we are 
independent of the Company and we also meet other ethical obligations arising from the aforementioned regulations. We believe that 
the audit evidence we have compiled provides a sufficient and appropriate background for the expression of our opinion. 

Other Information Stated in the Annual Report

In compliance with Section 2, Letter b) of the Act on Auditors, other information includes information provided in the Annual Report in 
addition to the Financial Statement and our Auditor’s Report. The Company management is liable for any other information. 

Our opinion on the Financial Statement does not apply to other information. However, our liabilities related to the verification of the 
Financial Statement include learning about other information and assessing whether or not other information is in significant (material) 
non-conformity with the Financial Statement or our knowledge about the accounting unit acquired during the verification of the Financial 
Statement, or whether or not such information seems to be significantly (materially) incorrect in any other way. Also, we assess whether 
or not other information was prepared in compliance with relevant legal regulations in all significant (material) matters. This assessment 
includes whether or not other information meets the requirements of legal regulations for formal particulars, and the process of pre-
paration of other information in the context of significance (materiality), i.e. whether or not any potential failure to observe the stated 
requirements would affect the judgement based on other information. 

On the basis of the performed procedures, to a level that we are able to asses, we hereby state that

• other information that describes facts that are also the subject matter of the depiction in the Financial Statement are in compliance 
with the Financial Statement in all significant (material) matters, and

• other information was prepared in compliance with legal regulations

Výroční zpráva | Annual Report 2017
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EKl AUDIT, s.r.o.
Fugnerova 6, 678 O1 Blansko

KAČR Certificate Registration No. 203  

Statutory Auditor Liable for the Audit:
Ing. Stanislav Pelikán, KAČR Certificate Registration No. 461

In Blansko on 2 March 2018

Liability of the Company Management for the Financial Statement

The Company management is responsible for the preparation of the Financial Statement providing a true and honest depiction in 
compliance with Czech accounting regulations and for such an internal system of control that the Company deems necessary for 
the preparation of the Financial Statement so that it does not include any significant (material) inaccuracies caused by fraud or error. 

When preparing the Financial Statement, the Company management shall examine whether or not the Company is capable of 
continuous existence and, if relevant, describe any particulars concerning the continuous existence in the annex of the Financial 
Statement and the application of the assumption of continuous existence when preparing the Financial Statement, except cases when 
the management is planning to dissolve the Company or terminate its activity, or when there is no other real possibility than to do so.

Liability of the Auditor for the Financial Statement Audit

Our aim is to achieve reasonable assurance that the Financial Statement as a whole does not include any significant (material) inaccu-
racies caused by fraud or error and to issue an auditor’s report containing our opinion. A reasonable level of assurance is a large level 
of assurance, however, it is not guaranteed that an audit performed in compliance with the regulations specified above always exposes 
any potential existing significant (material) inaccuracies in the Financial Statement. Inaccuracies may occur due to fraud or errors and 
they are considered significant (material) when it is possible to assume that they could affect economic decisions, individually or as 
a whole, which the users of the Financial Statement make on its basis. When performing an audit in compliance with the regulations 
specified above, it is our liability to apply an expert’s opinion and maintain professional scepticism during the entire audit. 

Furthermore, our liability includes:
• To identify and asses the risk of significant (material) inaccuracy of the Financial Statement caused by fraud or error, to propose and 

perform auditing procedures responding to such risks and to acquire sufficient and suitable audit evidence so that we can express our 
opinion on its basis. The risk that we do not find a significant (material) inaccuracy caused by fraud is greater than the risk of failing 
to detect a significant (material) inaccuracy caused by an error, because fraud can include secret agreement, falsification, deliberate 
omissions, false statements or evading internal controls. 

• Getting to know the internal system of control of the Company is relevant for the audit in such extent that lets us propose auditing 
procedures suitable for the given circumstances, not to be able to express an opinion on the efficiency of the internal system of control. 

• To assess the suitability of the used accounting rules, the adequacy of performed accounting estimates and information that the 
management provided in the annex to the Financial Statement in this regard. 

• To assess the suitability of the application of the presumption of continuous existence when preparing the Financial Statement, whether 
or not there is significant (material) uncertainty arising from events or conditions that could significantly question the ability of the 
Company to exist continuously with regard to the compiled audit evidence. If we reach the conclusion that there is such significant 
(material) uncertainty, it is our liability to include related information stated in the annex to the Financial Statement in our report and if 
such information is insufficient, to express a modified opinion. Our opinions concerning the ability of the Company to exist continuously 
are based on the audit evidence that we have acquired by the date of our report. However, there may be future events or conditions 
that will lead to loss of the ability of the Company to exist continuously. 

• To assess the overall presentation, layout and content of the Financial Statement, including its annex, and whether or not the Financial 
Statement depicts the groundwork transactions and events that lead to the true depiction. 

Also, our liability is to inform the management of the planned scope and timing  
of the audit and of any significant findings we made during the audit, including  
any significant discrepancies found in the internal system of control. 
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Data present in this annual report correspond of fact and there aren’t any essentials,which could be exact and correct review of corporation 
P-D Refractories CZ a. s. Velké Opatovice to affect.

In Velké Opatovice on Februar 28, 2018

 Ing. Tomáš Kožoušek

Statutary Declaration

Výroční zpráva | Annual Report 2017

75STATUTARY DECLARATION




