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ZPMVA o oVĚŘENÍ \ÝRoČNi ZPMVY

WASTECH a.s.
ostružinová 36/3175, Praha 10

lČ 607 33 276

Přijemce zpráVy; akcionáR

ověřilijsme soulad výročnízpráVy společnosti WASTECH a's. k 31' 12' 2012 s účetnízávěrkou, která

je obsjžena v této výročni zpravé v přiloze č.'1' za spráVnost výroční zpláVy je zodpovědný statutárni
'orgán 

společnosti wnsrccÉ .'.'' Naším úkolem je Vydat na základě provedeného ověření Výrok

o souladu výročnízprávy s účetnízáVěrkou'

ovéřeni isme Drovedli v souIadu s mezinárodnimi auditorskými standardy a souvisejícimi aplikačními

doloŽkaňi Komory auditorů České republiky' Tyto slandardy vyŽadujl, aby auditor nap|ánoval a provedl

ověření tak' aby )iskal přiměřenou jistotu, že iníormace obsaŽené Ve výroční zpÍáVě' které popisují

skutečnosti, jež jsou téz předmětem zobrazeni V účetni záVérce, jsou Ve Všech výZnamných

(materiálníchj ohládech v souladu s příslušnou účetní záVěrkou. Jsme přesvědčeni' že provedené

ověřeníposkytuje pňměřený podklad pro vyjádřeni Výroku auditora'

Podle našeho náZoru jsou informace uvedené Ve Výročnízprávě společnosti WASTEoH a.s' k 31' 12'

2012 ve všech VýZnamných (materiálnich) ohledech v sou|adu s výše uvedenou účetnl záVěrkou'

V Praze 16.07.2013

BT Audit, s.r.o.
Smetanova 23, l['lnichovice

č'oprávnění auditorské č.oprávnění 1916

,uz. pudiÍ s.')

(op.ou.'aoý

tP*"
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wAsTEcHa's' Výročnízprávao výsledcich hospodařeni a finanČní situaci 2a rok 20l2

1. UVODNI SLOVO VYKONNEIIO REDITELE

VáŽení obchodní přátelé,

jako tradičně vtonto čase vám předkládáĎ Zprávu o r"ýsledcích lrospodaření a finanční

sifuaci společnosti. Zpráva popisuje činnost společnosti v předclrozín období a vytyčuje oblasti, na

něž se chce spolcčDost zaměřit tento rok' VjedDotlivých částech Zprávy jsou zrníněny rozhodujicí

projekty a úkoly, které společnost ř€šila'

V uplynutém obdobi byly splnčny všechny hlavlrí cíle, které si společnost na toto období

ryryčila' i když se společnost pot'kala s problémy způsobenými zejména praktickým zastavením

zakázek na odstraněni staďch ekologických zátěží na MF a pozastavenín nebo omezenim čerpáDi

podpory z fondů EU v řůzných oblastech'

V oblasti finančníbylo dosaženo kladného hospodářského Úsledku.

společnosl se snažila i v této nelehké sihlaci neoponlenout dávat důraz na odbornou kvalitu

prováděné práce a dalšiho vzdělávání zaměstnanců. stín souvisela i snalra zdokonalovat systém

řízení práce v souladu s certifikovanými metodami Iso'

Environmentální problematika, jako tradični zaměření společnosti, byla naplňoýá a

supervizní činností, sanačDími pracemi a servisem pro stavební spoleěnosti v oblasti nakládfuí

s odpady.

Nejqiznamnějšími projekty oddělení rekultivace krajiny bylo zajištění praci a inženýrská a

projekční činnost související s přípravou a realizací projektů protipovodňov'ých opatření na vodních

tocích.

Závod Dubenec se zaměřil na přípravu a realizaci projektů ke zqišení efektivity vlastního

pÍocesu dekontaminace a odstfaněni odpadri-ze zdravotnických a veterinárních zaiízeni'

odděleni }"ýzkumu a v.íoje pokračovalo v řešení projektu ověřeDí možnosti }yužití starého

papíťu pro přípravu pelet.jako alternativního paliva pro průnyslové vyuŽi1i a zářoveň připlavilo

žádosti o podporu z dalších progřamů s příspěvkem z evropských fondů'

Pevně věřín, Že i v tomto roce se společDost se všemi rozhodujícími úkoly úspěšně \'ypořádá'

Ing' Lubomír UmaDec
výkonný ředitel společnosti

W^sTEctI a. s.. ostluŽjnová 36. l06 00 Praha l0' tel/fa\:2']2 660 ll2 /l14' e'm^il: postal@waícch 'cz



wÁsTECH a s výrcční zplávao výsledcich hospodařeni a finanČní si(uaci za lok 20l2

2. ZPR^YA PŘEDSTAVENSTVA o PoDNIKATELSKÉ čINNoSTI A
sTAvU JEJÍHO MAJETKU PODLE s 192 oDsT' 2 oBCHoDNÍHo
ZAKONIKU

Podnikatelská činnost byla Íozložena mezi jednotlivá oddělení.

oddělení enviroDmentálních prací zajišťovalo předevšín zpÍacování analýz rizik' supervizích

praci.

oddělení fevitalizace krajirry řešilo inŽenýrskou a projekčni činnost při přjpravě projektů

protipovodňových opatření v oblasti Povodí Moravy i realizaci těchto opatření na řece Bečvě'

V závodě Dubenec nadále probíhala dekontaminace odpadů ze zdravotnických zařízeuí'

ZáÍoýeň zdc probihalo řešení a připrava na řealizaci projektů z přogramů Eko-energie, Potenciál a

Inovace z gesce MPo ČR'

V oblasti zakázkové byly zvládnuty všechny stěŽejní akce nebo jejich etapy. Byly to práce

předevšírrr na zakázkáchl

. Dekontaminace odpadů ze zdravotnických zařízení

. supefliz1í akce pro MF ČR, analýzy rizik pro veřejný sektor' pruzkumné a monitorovací

práce, odbomé posudky

. Stavebně deftoliční práce souvisejíci s nakládánín s odpady

. Realizace projektů financovaných sFŽP ČR c MZe ČR. tj' predevŠim přotipovodňová

opatřeni v Povodí Moravy

. Přjprava projektů z programů oPPI, a to v programu Pote[ciál 2x, Eko_energie a Inovacc

. Proběhla řada školeni a zvyšování kvalifikace voblasti vzdělávání. Část Školeni

zaměstnanců byla zajištěna v řámci opemčniho programu Praha - adaptabilita

v oblasti pE!sa!]!!bi-byl stav po předcllozím nálůstu slabiliZovený' Počet pracovníkťl na konci

roku 20l2 v akciové společnosti WASTECH činil41 stálých zaměstnanců.

v obIasti odborlé byla doplněna a obnovena další osvědčení, oprávnční a pověřenÍ souvisej ící

s předmčtem podnikání'

V oblasti ijzg!í_j4La![ bylo pokračováno ve zkvalitňování systému řízeníjakosti podle norem

Iso 9o0l a Iso 14000 a byl úspěšně proveden kontrolní audit systómu společností Lloyd's Register

Quality Assuřance Limited, UK podle těchto norem'

w^sTEcIl a. s., oíruŽinová 36' l06 00 Praha l0, lel/fax 212660'l12 /1l1,e'frai|:posta@waslcch 'cz



w^s lEcH a's' _výroční zpr&a o !ýsledcích hospodařenía Íinmčni situaciza rok 20l2

V oblasti !!yg!]!i! !'I9zyqiqbyla realizována a připravována řada projektů pro zefektivnění

činnosti v závodě Dubenec.

Změna stavu majetku je patrna z aktiv V uvcdených v Rozvaze, kteřá je součástí přílohy č' l

této zprárry'

oblastí fila!!éqlse zab]h'á další část zprávy, společnost vykázala za rok 2012 zisk ve výši cca

2021.1tis.Kč.

3. I']DA.IE o FINANčNÍ SITUACI ZA RoK 2012

3.1 zPRÁvA AUDIToRA o ovňŘENí ÚčETNi ZÁVĎRKY K 3|' I2,20l2

ZpÍáva auditora včetně závě.ečnélro q'jádření a ýroku auditora je uvedena vpříloze č' l'

kteÍáje součásÍí této zpÍárY.

3.2 ÚčETNÍ zÁvĚRxA K 3l,Í2.20t2

součásti Zprá1ry auditora je i přiloha s rozvahou v plném rozsahu k 31. |2. 2012, výkazem

zisku a ztrát v plném rozsahu k 31. 12- 2012 s přílohou kúčetní uzáVěrce.

 .VZTA]'J MEZI ovLÁDAJÍcÍ a ovr,ÁoaNou osoBou ZA MINULIq
ÚčnrnÍ osoosÍ

vÍah mezi ovládající a ovládanou osobou ve s'nyslu s ó6 a' odst.9' l0 a |1 obchodniho

ákoníkuje součástí zvláštní zprá\Y. Text zpráry je uveden v příIoze č. 2.

5. ZÁMňRY A PŘEDPoKLADY PoKRAČOVÁNÍ t'ooNrxlrnr-sxr
ČINNostl v nocn zots

. v oblasti personální optimalizovat stav odboÍných zaměstnanců'

. v oblasti odbomé aktualizovat a případDě doplnit další osvědčení, atd., sotjvisející s předmět€m

podnikáni, absolvovat vybrané odborrré semináře a školení podle aktuální potřeby' např' při změně

wAsTEcH a' s., oýruŽjnová 36' l 06 00 Praha l o, leI/fa\ 1 212 660 ll2 ll 14, e'nail posta@wastecb 'cz 5



WASTECH a's' - výročnl zpráva o výsIedcích hospodďenía finančni situaci za Íok 2012

legislatily, v souladu s plánem \.ýcviku podle noÍem ISo 9001 a 14000' dále se zaměřit na

prohlubování jazyko\'ých analostí (převážně angličtiny),

. v oblasti řízení jakosti stabilně pracovat podle systému řízení jakosti podle nových norem lso

9001' Iso 14oo0 a Iso l8oo0, aktualizovat dokumentaci systému řízení jakosti'

. v obtasti zakázkové úspěšně dokoněit letošní €tapy vš€ch stěŽejních akcí' dále pokačovat v

pÍovádění supeÍvizrtích prací a službách voblasti naktádání s odpady' pokračovat v přípravě

projektů zaměřených na Íevitalizaci kÍajiny a projektů zaměřených na programy financované

z evropslcých fondů,

. pokračovat v projektech zabýajících se Úzkumem a vývojem alternativních zdrojů energie a

wužití odpadů, zejména v gesci TAČR'

. v oblasti investic a rozvoje realizovat projekt rozšíření ýzkumného a !'-fuojového střediska'

provést plynofikaci areálu a rcalizovat ťstavbu kotelny na štěpku v závodu Dub€nec'

r v oblasti finanční rlosáhnout ke konci roku 2013 kladného hospodářského {ýsledku'

V P.aze dne 21. ó. 201]

wasrucn u' .'. o"t,unouá 36' 106 00 Praha l0' tevfar( | 2'12 6601|2 lll4' e'Ína|l posia@waslech 'cz 6



WASTECH a's. výročníŽpráva o výslcdcÍch hospodďenía iinanční siluacizaíok2012

Příloha č. 1
Výsledky hospodaíení zn rok20t2

wAsTEcH a' s'' oslruŽ'nová 36, l0ó 00 Praha l0, lel/fax: z72 660 l'l2 /l|4, e'mai| postá@waslech 'cz 7



ZPRAVA O AUD]TU UCETNi ZAVERKY

WASTECH a.s.
oskužinová 3i3175' Praha 10
lČ 607 33 276

PřljemcezpráVyi akcionáři

Provedli jsme audit při|oŽené účelní ZáVěrky společnosli WASTEoH a's.' klelá se skládá z rozvahy
k31' 12' 2012, výkazu z sku a ztráty za rok končici 31. 12' 2012' přehledu o Změnách vlastnlho kapltálu
za rok končíci 31' 12. 2012 a přehledu o peněŽních tocÍch za rok končici 31' 12' 2012 a přílohy této
Uóctnl zavěrly, která obsahuje popis pouŽitých podstatných účelnich metod a další Vysvětlujicí
inforr']ace L-]daje o spo]ečnosti WAsTEcH a's jsou uvedeny V bodě 1 přilohy této účetníZáVěrky'

cdpovédnast statutárnlho orgánu účetní jedno\ky za účetní závěrku
statutárni orgán společnosti WASTEoH a's' je odpovědný za sestavení účetní záVěrky' která podáVá
VěrnÝ a poctivý obraz V souladu s českými účetnimi předpisy' a Za lakový Vnilřní kontrolní systém' který
aovaŽJje za nezbytný pro sestaveni účetni závěrky tak, aby neobsahovala VýZnamné (materiálni)
nesprávnosti způsobené podVodem nebo chybou'

o1peVědnOsÍ a,Jditara
Naši odpovědnosli je Vyjádřlt na základě našeho audiiu Výrok k této účelní záVěrce. Audiljsmě plovedli
V souladu se Zákonem o auditorech, rnezinárodníml aud lorskými slandardy a souvisejicími aplikačnimi
dc ožk'mi Komory auditorů České republiky' V souladu s těm]io předpisy jšme povin n Í dod rŽoval etické
poŽadavky a i]aplánovat a provést audil tak, abychom získali přiměřenou ]istolu, Že účetní záVěrka
neobsahuje významné (rrate.lá|ní) nespráVnost]
A dit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích
ZVeře]něných V účetni záVěrce' Výběr poslupů záVisí na Úsudku auditora, zahrnUjícím i vyhodnocenÍ
r]u]lí \'ýZnarllné ímate|iálni) nespráVnosli údajů uvedených v účeini záVěrce způsobené podvodem nebo

''-iyboLt Při ,4thodnocováníiěchto r]Zik auditor posouci Vnltřní konlrolnisystéŤ relevantní pro seslaveni
úč-"1ní závě.ky oodáVaiicí Věrný a poc1ivÝ obraz' cílern tohoto posouzení je navrhnout Vhodné
2lr:ji1.]ISkó posiupy, n]k3li vy]ádřit se k účinnost Vnitřního kontrolnÍho systému účelníjednolky' Audit téŽ
7?hr!!ie poljouz-"ní Vhcdnosti použitých účetnich rnetod, přiméřenosti Účetních odhadů provedených
Vedo.irr !.osouZení |elkoVé prezentace účetní ŽáVěrky'
,]Sri]9 přesyědčeni' Že cůkazní ]nformace, které jsme Ziskal], poskytu]i dostalečný a Vhodný Zák]ad pro
!v'áii9|] lašeho Výrcku

V)h)k auditara
PCd]e našehc názor] Účetni záVěrka podáVá Věrný a óoct]Vý obraz akt]V a pasiV společnosli WASTEcH
e s' ii 31 12 2012 a ].]ákladů a Výnosů a VýSledkU ieiiho hospodaření a peněŽrich tokú za rok končíci
31 1? 2c12 V sc r]ad| S českýrni účetnirni předpisy

\/P?ze dne 1a n7 2013

BIALi{it sfo
air.ieiaf ovar 23 llnichovtae
i .plárrěrli aird io€ké spo]ečn

lng silvie Bělková
auditorka
č'opráVněni 1916

z_\udit Š>
$' -1o

',oro-W
c.R.ď _r'

\@.6un6n'ý



Mi.imáhl závaný Výč9l infom*i
pÓdl€ !ýlášty č' 50o2m2 sb' HOA/AHA

ke dni ..........3l','!'?.'í'Q].?

obďodni llmá nébo ]iný názeý účelni jednolky

WASTECH
a.s.

sid o nébo bYdlš'ě účelni iedmlký
a m klo pÓdn kán ši.jiseod byd alé

ostružinová 36

Pla!919
106 00

jodnotky: 1000 Kč

lČ

201.2 I2 6 oi7 3327 6

Fohledavly2á Úpsany a| ádn l.pi)l

+í 82 5í6

€7 6Í6 +l53 94í *1604-

-57 506 +'l05 0í0 +!06 616
DloúodÓbý @hmol.ý mqé'ék +44 I -37160 +7 096 +6,|:}0
zňzNáciWdá].

Nelrmohé Výs .dkv vý?rumu a VýVo e +21 7t6 -16 425 +5 291 +6 403
oo, +266 -266 +0 +19

o!e1'. ná ďá'á

UmoÚ l(' )

Nedokončéíýdlouho{lobýnéhňfuýňá]ebk

"oýýhj" ábh''ta dóLf odÓb"

! !.ol!ý!!jg9L

Dlouhodobý hmdný m4e'ek +83 905 -20 e4 +6í1 559 +63 473
+20 708 +2O7OB +20 940

o,s +21 909 -5 241 +16 668 +17 395

BIs

d$uboa-ovt Fve'
Pěsl 1Ó sk. célky lrua ých poloslu

Do 'pálJ &'řalá 3 le 
''1 

$ rpnÝ

Jiný dlouhodobý lrmohý ma]étek

NédorÓnčený d o!hodoby hmolny mar.lek

Ú6 | +2g 479

a,- l
LryT--r'llcoza +132

-21 O20 +8 459 +11 407

-75g +17 428 +10191

+132 +3 291
Pckýnúé záoi'y m dlouhodobý hmdný ma]ábk

oceňovaci rozdir k nabýéňÚ nalelku (l/') o,, {502 +6 668 +186 +249

D oúodoby fuáněnj ma]ébk o,3 +34 355 +34355 +98 713

"t'"
Podily Óvádaá*oba 

!l Éq96
Poolvý'.enc1fo'oúahodpod'dl/mvlýP- or- +8 883
oslahí d ouhodobé cennó pap iÍy a pÓdí y om +6930

+2 056 +1 9571
l

+8 883 +í5 982
+6 g3O +8 930

PúÉkV á úvěry_ oý|ádaná néboovádaiiciosoba or7 +16 486 +16 486 +í1844

Poi'ryýdlouhodobý'inánčniňa]ebkry
Po3kýíUld zálohy na d|ouhodoóý fina.č.i marérek

-? 241

21 020
1



+44728 -110 +,lg 616 +59 077
+í 650 +1 650 +8 201

+t 339 +1 339 +'l í 07
Nédokměďá vyrcba a po]olováry +311 +311 +7 094

Mladá a oíalni &ilala a j.] ď sktpiny

Poskúnulé zálohv na zásobv

olÓUhodobá poFiédávký +140 +í/rc +1iO
PďdávkyzobchodnichEbhú

Poh odávky . ovládaná reĎo ovlád.]ioi osoba

PoňbdŇky 

' 
spoléčtíky érery dfužsea

D ouhodobé po.l}lnúó zálol]ý +140 +140 +140

odložená daňová polrledáVka

"l'"
+gg /O2 -t10 +30 292 +35 301

Polr]edávky z obclrodnicl' Elahů +2? 578 -110 +27 48 +23 329
oo16dá-' eádárá Í6bÓ Ó/ád.|c ogooa

FohedáVNy podslďnývfu

Poh edávky za spÓléóniky. čl.ny dfo'stvá

s@aini zabez!éa.ni á zdÍavohi po]Lšlěni

+rr50 +450 +904

Klálkodobá pclqtnuté záotry +2f'4 +2U +926

+í1 1ío +11 110 +10 7,{3

+7 53{ +7 534 +9 rl35

+112 +112 +153

+7 422 +7 422 +g 282
xrálkodobé cďné papíry a podily

Poňzo*iý kÍálkodobý fi n čni ma'él*

"""
+315 ..315 +6(N

Nákladypřšiidhúdobi +259 +259 +579
Kom plexn i naklady pň í lch obdoói

Pň mypňšichobdobi +56 +56 +25



r'l59 9{t +160 297
+,rÍ! 9a7 +,t8 867
+70 000 +70 000
+70 000 +70 000

V]61ni akcio a vlaíni obclrodni podÍy {_)

1'' změnyzákladniho kaprlálu G/ )

-3 967 +2 9gg

+í6 +í6
oc.ňovaci edíy z přo.énéni ňáje u á áyazkú (|/_)

ooďovacl rczdíy z přeeněni pň plémhádh spo éčnoýi

-3 98{t +2 917

Rozdilý z oř6mén 3oÓlečnsli

ReŽefoni íÓndy' nedělilélny lond á Ósláhi íondy ze zisku +427 +422
zákonnýrczéfoniíond/Nedě|it€hýfond +427 +422

Výšl€dek hospodď6ni minulých le' -21 451 -a 570

"".*,*1]1]1q!'
Neukazgú aáa ňinu|ých €! (.) -24 491 -24 570

Výs éd.k hospodaieni báŽn.ho účelniho Óbdobi (+/.) +2029 +92

+í 09 924 +í 10 42g
+100

Rorérvy pÓdle zláín|(h práň'ch pFdp 5ú

RezeNa ná dúdhody a podobnó záÝázky

+100

závŽly . ovládáná nebo ovladq fr Goba

B. ll' 3 závaky podslaLýVlv

B' ll 4. závazkyko spoečnikún. členw dÍústvaa koa.ínikům sdfužéni

B 5' Dlehodobé ďi'alé zálohy

B' ll 6' VÉané d|Lhop sy
991



čis]o

+14 2p. +20 015
závázky 2 obchodnich Élahú +'l1 387 +17 568
zavaiy ovbdana nebo olbdatici otuba

zvázky ké spo éčnikúň č]enim dfuŽíVa a k úč.sln kúm sdružsi

+783 +927

záÝ&ry z. se'á n|ho zabézpéa.n] . +454 +477

slál dáňÓvé ávalry a dobÉ +84 +620

+229 +496

+1 Í95 +37

r{5 642 +m 908
+94 252 +00 g0g

+l 350
KrálkÓdÓbé í Mnčn] Výpomďi

+h +í 007
+20 +15

+992

íbuciit s'a;

W
c.R..

20 t 3

Podpsový áznam íalulámilro oaánu úÓélni jédnolky
iebo podpisový zázBm í}zjcké osoóy klefti jé úě6t jadnolkou

lng. Lubomir Umanoc l,r -



íuinlmáhl záv&ný výč.| iníoÍm*l
pódl€ VynEšrq/ ó 5(Jo,20o2 sb

Wxaz zsxu n zrRÁrY
v druhovém členění

ke dni .'........íl.'.L?.'?.0].?
obchodnl l má nébo ]iný náev účelni iednolký

WASTECH
a.s.

sld o nébo bydlště Účelni jednolky

a mhlo podn kán išj li sé od byd íě
ostÍužinová 36

106 00
Praha 10

jednotky: 1000 Kč

lČ

2012 12 6 ol7 3327 6

\.iKcz 2 sKu A zlRAŤY skdďnod v běžn

"r"dlt19L 'i!é'

+892 +í 12g
Náki.dy vyÍébžáé na pDdané áó' +773 +í 029

+119 +ge

+85 M2 +59 717
Trby a prod.j vE.hídl výrcbl]] . 3lužóó +86 975 +55 647
znan' 31aw zásob vl*lni činfušl] -6 7U +4 O70

+5 251

+5í so7 +35 352
s|olaÉĎá ídýiálu a mÍgi. +10 576 +11 0í7

+4í 331 l2!$s
+24 48a+33 554

+r7 122 +19 079
+12362 +í3 552

odmény člénúm ď!ánt] gpoléčnogl a ďUxfo. +315 +396
Náklady M $clálni zabezpďéni a zÚáVotnj p.jlálěíí +4 ía0 +4 479

+652
-

+265

+305 +3Oo
odpÉy dLl'bdÓbého FňmoLÉhó a hmdnél'o mlj€lfu +11O72 +8 033

+338 +189
TÍ'by z pÍÓd€j. d ouhodobého nli.ikU +938 +179

+16

zústaIková cém pmd dlol'Eóobáho májéí( a m*dáu +232 +191
zú.latkovd m pbd*éhÓ .rdhodobélro eajé*u +232 +131

zŤěna slaw Ř.fo á aBvnýoh poloŽ€k v Db@nJ oala3l 
' 
kmrléíich

+193 -3 565
+1 488 +í3 365

,7 +1 595 +4 737

Ť-,lryll"ý-"ú

Frovoznl Výs éd.k hospodařéni ;*rl .n *rl



I

řdku seaouan:. !ry!!

Ťržby z plodéié ÉnĎých papiÍú á pÓdiLú +2 500 +10 oo0
Plodaná *nna pápiryá podl]y +100 +í0 000
Vý.osy z dloJhodobél'o fMněniho ma]eiku

VýiGy z podjtt v wuoarýď osbách a v úódnich ]ednÓlkádh pod

Výn6ý z oďaln]ch dl@lrdobýcň c€nnýcn Dsid a podllú

VýnŇy z 61dniho d ouhodobétjÓ fií čniho maje*J

Vynosý 2 klálkodobébo 
'inaněniho 

fui.lku

Náklády z finančniho máJ.llo

Výnosý z pa.enáni enÚď pŤid . dg1váli]

Náklady z přereněni emýď p?]tn a dé.iyálJ

z4éna J'Vu EeŘ á aÍaňyd pd

+9í5 +936

+5 124 +9 750

+19

+144 +277

Finančn] výs edek hospodafuni -2 255 -0 078
Dáň z přiiňú zá běžnou č|nos| +581 +í02

+581 +102

Vý Šédek hospúářen i za béŽnou č n iosl +2025 +117

+4 +1

+1 +36
Dan z piimo z mimořádné čnÉsli

Minďadný Výsléd* hÓspodaién] +3 €5
PÍevod podÍu E vý6 édku ho.Fdařen i $olďnik in G/. )

Výs ďek hospodaaenl Ža úě.lni obdobi (+/ ) +2 028 .t82
Vys edék hospodaieni před zdatrén m +2 dxl +184

Podpisový záznáň sHúáÍnilro orcanu učáni jédndky
nébo podpisÓvý zaziám íyzické osoby kl.É jé úóétn ]ednolkou
tng. Lubomir Umanec 

/ ,/ ,, t!/,. l. .,
1 0 2 o



Podé qtlášký ě 5o020o2 sb PŘĚHLĚD o PENĚŽNícH TocícH
(cAsH FLOW)

k6 dni ...................91.,.1.a"?4.1.4
j€dnotky 1000 Kč

lČ

2072 72 607 3327 6

obchodnil ma rebo ]mý n'eý účehjleňdky

WASTECH
a.s.

s idlo nebÓ byd rš'é úóeh iedf,dky
amislopodnikáí'l'šilseodbydlíě

osiružinoVá 36

Prahá t0
106 Ó0

ich ekv va enlú ná Žáúilku uÓeliiho obdÓbi

Poné'nl loky z hlavni yýdě]e.né ljnnoďi (pĎvozn] ěiín*l)

Učebi z sk n*o zlíála z běŽn. činn
(dÓ Uk'ddé rersa ahnuly Účly 591 áŽ 596)

Úp.á!t o nepeněžn opéláce

odpEy ýa ych akl'V (+) s vý] zúst cďy prcdmých ýáých *t ý' a dále u

zc k {zlÍála) Ž p ÍÓd e]e ýálých akl V ('' (Wú ělov.ni do Vynosu ' ' do nákladú l)

+g 435

+15

+11 072

+13 746

+184

+13 292

+8 033

-100 -3 5t3

-106 -a2

výnosy z d v'dend a pod lú na 2gku

l]prav} o oslatn nepeněžni op.Íace

Č stý p€něžn lok z pÍovozn č n nodi přéd zdaněn im 
' 

zm ěnam pÍacovn iho bp áu á m im oiádným i

+4 511 +8 8í4

+ 17 986 +13 478

zňény íávu nepeněžniď s|ožek pÍa@Vniho kap a u -1 t 358 -1 560

+2 609

moíi (r/ ) ákl'vnich učlú óásového Íozl šeni á dohádných

z prwzn ónnoýiCl) pasivn ch úči

+2 482 +12 110

-7 2AS -9 992

-3 678-6 551

o má]dku nespádaic hÓ do oéněžn c

Č]stý p€íěžnilok z pÍovozn čniodipied zdanénim á mjmoi.dnýmipolo'kaml

Vyplac.né uÍoky s Yý] mkou kapializovaÚó úrcků C)

+6 629 +11916

-5 426

+915

-9 750

+936

zaplacená daňŽpň]ňú za běžnou óúmí á u doňěÍlq d ě a ňinulá ÓbdÓb ()

Pnrmy á vydaie sporené s ň ňoř učél plipady kléÍé Noř m ňoládný výs ed€k lrosp včélné
lhEzené spatM daně zpřijmúz ň mořadíá ěnnoďl

P.rale dividendya pÓdilyíá zsku (r)

+591 +102

-35

Čistý peněžíi loe z p.oýozni činnost

+3

+3 í69



P.naŽnl toky 2 iM!ťčil rrmd

Výdá]. gpoioné s nábylim sIáý.r] aklý -10 0ir6 -26 752

Pt]nyzprcd.,é9ÉychallÝ +2 938 +í0173

P.!*y a úvěÍy spři-ěným o6obáň +2 6Í}6 -1 959

Čhtý psěžní lok vztahuiici se k inresliěni čimosli 4 602 -18 ,138

Páěž.i lo*y z nMnčnló i'nmgll

Dopady změn dlouhodobých závazkú a kÍá*odobýo1r záVakú spadajioiď d

ómnosl n6 p6ně'ni pÍosttdky á .kviÝá édy +0 +10 958

Dopády změn úashiho kápilá u na poněanl p.oslLdky a péně'ni .kviÝá édy +0 +0

zvýš6ni poněanich plosllédkú a pénéžnhh ékvivá édi] z til' zvýšéni ár kapiráu' em]snino ažia

ďenl rezeMiho fondu včélně s o:énych áloh m ldo zvýš.ni (+)

vypjaceni podiru ná váínim kapilá|u spo éčiikúm ( ) +0 +0

c'2 3 oálši Vklady péněžnich pÍoslredkú společniků a akcionáři] (})

c'24 ÚhcdánráyspÓléčniky(+)

c 2 5 Přimé plálby ná vrub íoidú c)

.26 vyplac.né dvidéddy nebo podi]y na z sku včel ap a€né sláLž daně Vzlahujici 3e k ť]m lÓ íáÍÓkúm a

Vóélné finančniho vy!.řádánise spoéóniky v o s akomplemmláňuk.s ()

c * Čbý péíě'i lok vzlalrurici se k finaněni činnosl +0

Čislé zvýšeni Bp snir.nip.né2niď pfu3Ilédkú

slav peněžnlch prc3lfudkú á péněžnich ekviÝa ěntj na konci obdob]

-l 901

+7 5U

+í0 95g

-4 311

+9 435

5_xrrait 
sň

-#
1a 06 2013

Po+ sový áznam slalutáÍniho oloánÚ úóelni iednolký
néb0 p0dpi.ový á-am 

'zickó 
osoby klérá ie úó€lni iednolkŇ

L

lng. Lubomír Umanoc



Podé vyhláikY ě 5o0noo2 sb
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6 2013

PŘEHLED o zMĚNÁcH
VLAsTNíxo t<APrÁLU obohodni fiÍmá íébo j ný náŽév úč61ni

ko dni ...................11.,.1.a,.e91.4................. wAsrEcH
jednolky: 1000 Kč

Měsíc lč

2012 12 6o]7p327 6

a.s.

t0600

BĚŽNÉ oBDoBÍ

sidlo nebo b}d išlě úóétni jédno&y

á mÉlÓ pÓdnikáni liši l s. od bydlišlě

osiružinová 36
Praha l0

Podpi3oýzáznam sbiulámihoorcánu účélni]édnolky
mbo podp $Vý zámm íy'ďé osoby' kleÉ je účelni jédnolkou

lng. Lubomíl Umánéc '4 4,,_/ l

Žákladn] kap ál zpsaný v obohodniň ÉFť]ku (a11) +70 OOO +70 000

i r'mq51'rL14 o)

zárbdnirápLl (411|/ 41s) l -to o* I

)oo( )oo(

v aslni akcie a Vlaslní obclrodni podíy ( 2ý)

c zkladni kapilál(c.1 + c.2)

0

)oo(

+4

)oc(

=

+70 000

+427

Ost 
^i 

tondy ze 2sk! \422,423 4271

G l^ ap Blo /é to1dv ú'3' +16 +i6

-3 983H Rozd] y z přeceněni n@hÍnulé dÓ lrospÓdář3kého vFledku +2 91 6 +251 +7 150

+0 +0

zlEla očelnicl] obdobi (429 r Mo 43l ) -24 48 +3 -24 491

éni )oo( )oo( +2 O28

+2# +7 153 +49 997

ýL'oits-



Příloha k tičetní ávěÍce zarck2072

PŘÍLoHA K ÚčETNÍ zÁvrĚRcE zA RoK 2012

Název spol€čnosti| wAsTEcH a.s'

sldlo: ostružinová 36' Praha l0' 106 00

Prívní forma: akciová společnost

lč: 607 33276

WASTECH a.s.



Příloha k účetní závěIce zaÍok 2012

OBSAH
l ' oBEcNÉ ÚDAJE"""""...............-....'..... 

'-__-__--__-_-__-___.......'........ Jl.l. Z^LoŽIjN Í A c HAR^('rLR ls n K^ sl'ol tČ\os ll' -.'_ -'_ -__.'.-...'..'..'..'.'''..'..'..'' 31'2' oRc^N Iz^aN Í STRLJKI.UI{Á sPot.t]ČNosl I 
' '.. ' '. ' ' ' . . 

' ' 
. ' ' . - 

' 
. . : 

' 
. . ' . . 

' 
. . ' . ' ' 

. 
' 

. . ' '..'.. '..4l.3. PŘljDs l^vFNsrvo A DozoRČj RADA].4' M^JFTKovE LrČ^sT' 
";ŇÝ,;; 

;il"";;-Ý;;;;;;i;*;'..'...'..''..''..''...''.:'..''.'..'...'...'..''.:..'..'..'..'...'..'...'..1
2. ÚčETNÍ METoDY A oBEcNÉ ÚčETNÍ zÁsÁDY.....'............._--__-____'-__-___...................5

2'1. z,L]soBYocENiNÍ.oDFPlsovÁNÍ^TvoRBYoPRAvNÝcllPoLoŽEK...'...'-._-.'_'-.'--.-''..'....'....'..'..''.'.5
Dhr!hoJnh( hno! i d 

"ehnaq. tatekk

2'2' PŘl,PoČŤYIDA.'UV.,'i.,''ru'i"u'"ili'i,;;il;......''. .'.. .''.' ''.. .......'. ''... '.. '.. Í2.3. D^NĚ'...''..''..''..'..'

....................... 63. DoPLŇUJÍCi ÚDAJE K RoZvAZE Á VÝKÁzU ZIsKŮ A zTRÁr-__-___............'.................. z3.l. DLoUlloDoBÝMAJL'rF(..'''...'..'''..''..

3'3. PŘL,cHoDNÉ ÚČ lY AK l lV.''...''..''..''..''

3'7. vÝNosY z RĚŽNí: Č'".o'' 
' 
nooii i'iiu"i.:n;;-i;;;i..''.'...''..'..''..''...''.''..'..''.'..''..'...'..' 

.'..'..'..'...'..'.. iI1. zAMĚsTNANcI. VEDENi sPor,F'ČNosTl A sTATUTÁRNi oRcÁNY.'.................................. l24']' osoRNI NÁKI-ÁDY,\PoČEl zAN1isTNÁ:']cLr.'...' 
'..'...'..'..''.''..''.''.'.....'...'..''..'..' ]25. UDÁLosTI, KTERÉ NAsTALY Po DATU ÚčETNÍ ZÁVĚRKY.............................'...................l3

WASTECH a.s.



Příloha k účetní závěrce za rok 2012

l. oBEcNÉ ÚDAJE

1.l. Založení a charakteřistika společnosti

wastech a's. (dále jen ,.společnost") byla založena zakladatelskou smlouvou jako
akciová společnost dne 21. listopadu 1994 a vznikla zapsáním do obchodního rejstiíkrr
Městského soudu v Praze dne 3. ledna 1995. oddíl B. vložka 5268.

společnost má základní kapitál ve výši 70 000 000,- Kč.

Fyzické osoby podílející se více než.20 oÁ na zÍkladním kapitálu společnosti a výše
jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce:

Bydliště' sídlo
Dodll nt Žákládííň k'nitál!

Ki
U MiloÍdnich 850/8. Pmha l, ] l0 Ui] 70 000 000 100.00
Celkem 70 000 000 100.00

Předmět činnosti:

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
geologické práce v oblasti hydrogeologie. sanační geologie

činnost prováděná homickým způsobem
projektováni činnosti prováděné hornickým způsobem
projektová činnost ve výstavbě
pro\ádéni sta\eb, ieiich ',měn a odslraňováni
zemědělská výroba - chov ryb
výroba a zpracování paliv a maziv
silniční a motolová doplava nákladní
zemědělská výroba: a) rostlinná výroba včetně chmelďství. ovocnářství. vinohťadnictvi.
vinařství a pěstování zeleniny. hub. okrasných lostlin' léčivých a aromatických rostli ,

Íostlin prc technické použití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo uživaných na
základějiného právního důvodu. popřípadě provozovaná bez pozemků b) výroba osiv a
sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu lostlin. c) úprava. zpncoválrí a
prodej vlastní pÍodukce zemědělské výroby včetně výIoby potlavin z ní.

výÍoba, obchod a sluŽby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
geologické pláce

WASTECH a.s.



Příloha k účetní závěřc e za Íok20l2

1'2. Organizační struktura společnosti

stafutámím orgánem spoleěnosti je představenstvo, jehož pověření členové odpovídají
za obchodní vedení společnosti ajejí operativní řízení.

1.3. Představenstvo a dozorčí rada

RNDr. Katuše Kubítová

V roce 2012 nedošlo k žádným změnám ve statutímích orgánech.

1.4.Majetkové účasti v jiných právnických osobách

ENVIsAN_GEM_ á.s' IC: 26021A9'7 47%
Ic:258ó3959 50%

Forcco l.vcstmenls a.s. IC:251219:16 rcI%
lC,25102346 100 %

WASTECH a.s.

4



Piiloha k účetní závěÍce zaÍok2o12

2. ÚčETNÍ METoDY A oBEcNÉ ÚčETNÍ zÁsADY

Účetnictví společnosti je Vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souiadu se zákonem
č. 563/1991 sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů' vyhláškou č. 500/2002 sb.
ministerstva íinancí, kterými se stanoví účtová osnova a postupy účtováni pro
podnikatele. a opatřením ministerstva financí' kterým se stanoví obsah účetni závěIky
pro podnikatele.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu oceňování majetku
historickými cenami" zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatmosti
a předpoklad schopnosti účetníjednotky poklačovat ve svých aktivitách'

2.1. Způsoby ocenění, odepisování a tvorby opravných položek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

ocenění

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozuní majetek, jehoŽ doba použitelnosti je delší
než jeden rok ajehož oceněni je vyšší než 40 000 Kč v jednotlivém případě.

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek. jehož doba por'ržitelnosti je
delší nežjeden rok ajehoŽ oceněníje vyšší než 60 000 Kč vjednotlivém případě.

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetekje oceněn pořizovacimi cenami.

Technické zhodnocení' pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňoyací
období částku 40 000 Kč' zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku.

Účetní odBisy

Dlouhodobý hmotný majetek je odpisován v souladu se zákonem o dani z piíjmu.

Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován v souladu se zákonem o dani z přiimu'

Doba odpisování v letech je stanovena podle očekávané doby upotřebitelnosti
dlouhodobého majetku a dle zařazení dloúodobého majetku do příslušné odpisové
skupiny dle standardní klasifikace produkce v souladu se zákonem o dani z příjmu'

Zoůsob tvorbr opravnjch pQlQ.1qk

Společnost tvoří opravné položky k dlouhodobému majetku na základě provedené
inventarizace a detailního Íozboru jednotlivého majetku.

WASTECH a.s.
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Dloúodobý llnanČni majclel

cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňuji pořizovací cenou. součástí
pořizovací ceny cenného papíru a podilu jsou přímé náklady souvísející s pořízením,
např' poplatky a provize makléřům. poradcům a burzám.

Pohledávky

ZBlsabr--albL-qp.t Ýlh-pqbzs!

společnost tvoří opravné poloŽky k pohledávkám po splatnosti.

Půjčky

Ocenění

Půjčkyjsou sledovány v nominální hodnotě'

2.2' Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České
náťodní banky stanoveným ke dni uskutečněni účetního případu'

Majetek a závazky v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepoěteny dle platného
kurzu vyhlášeného ceskou nárcdní bankou k tomuto datu a zjištěné kurzové rozdíIy
jsou ploúčtovány ve prospěch finančních výnosů nebo na vÍub finančních nákladů
běžného období.

2.3.Daně

Daňové odpisv dlouhodobého maietku

Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého hmotného majetku je použita
zrychlená i lineámí metoda'
Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého nehmotného majetku je použita
lineární metoda.

2.4. Vjtrosy

o výnosech je účtováno do období, se kterým věcně a časově souvisejí. Pro zjištění
hospodářského výsledku v potřebné struktuře se výnosy člení na provozní, finanční
a mimořádné. Výnosy. které se týkaji budoucích období, se časově Ťozlišují'

WASTECH a.s.
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3. DoPLŇUJÍci ÚDAJE K RoZVAZE A vÝKAzU ZISKŮ A ZTRÁT

3.l. DlouhodobÍ majetek

D10uhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena

ttrv k
]I.12.20t0 PřÍÍůíky Úbytky

Stav k
31.12-201I Útlrttv

staÝ k
31.!2.20!2

16.465 5.251 21.7t6

266
20.274 20.274 2.000
3?.005 0 0 J7.005 7.251 0 44,256

opúlly
Stav k
3t.t2.2010 PříIůýky Útytty

st'Ý k
3t.12.201! Přííůýky Úlytty

Stav k
ft.t1,.'nt,

5.488 ln n62 t6.425

229 t9 241 19 26ó
2n 254 20.266 20-1

25.97Í) 4.605 0 30.57s 6.616 0 37.t60

Zůstatková hodnota

Strv k
31.12.20t0

Stav k
ll.t2.20ll

Stav k
3t.t2.20t2

37 t9
20 8 lit05

lr,0J4 ó.4.]0 7.096

WASTECH a.s.
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Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena
v lis. Kč

Star k
]1.!2.20I0 Úuytt<y

Stav k
3t.t2.t0t I Přírů9lky Úlytty

Strv k
3t.tt.20t2

21.909 21.909 2t.909
20.910 20.940 232 20.708

samortďné ňÓ!ila věci 26.31) 7.496 2.481 31.111 283 2.551 29.179
oíalní DHM 3.659 6.047 17.410

71t) 710 710
PoskytnUlé záloh} na dl. 0 0 0

52ll -t2.581 3.29t '7.215 10.374 Bl
74.014 $.249 35.063 8E.l0J 15.261 I3.157 90..108

op!éBy

strÝ k
3t-t2.20t0 Úlytt<y

St.v k
31.12.2011 Úoyttly

Slav k
31.12.2012

3.787 727 4.514 127 5.14r
0 0 0

samoslat!é mo!ilé!ěci 20.'112 2'Ó09 2.48r 20.340 2.55r 3.231 21.OZO

OsldL,,i DHM 0 225 225 528 753
0 0 0

Poskytnula 7álohy ía dl. 0 0 0

0 0 0

24.000 J.56 t 2.48t 25.079 3.80ó 3.23 ! 21.014

Zůstatková hodnota
c v tis' Kč

Stav k
31.12.2010

Stiv k
31.12.2011

Slrv k
3t.t2.2012

slaÝbY r8 t22
20.940 20.940 20.70i1

s,mosIalné mÓvilé věci 6.120 r 1.107 8.459
3.659 9.481 16.716

710 710 710
Poskyt!Uté zá1ohy n. d1'

l:sl 132

63.224 6-t-t93

WASTECH a.s.
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3.2. Pohledávky

Pohledávky z obchodního styku

Věková struktura pohledávek z obchodního styku
v lis' Kč

Rok Kat€qorie
Do

0 -90 dnl 9r - t80 r8l - J60 l -2 roky 2 ťoky

2011 13.947 6.9t2. 922 r.547 0 0 21i2a

13.947 6.912 922 t.547 0 0 23,rra
2012 25.084 1.380 117 l0l 795 0 21.514

l!0 ll0
25.084 !,380 t17 9l 0 0 27.464

3.3. Přechodné účty aktiv

společnost účtuje o nákladech a výnosech v časové a věcné souvislosti' Významnou
položkou přechodných účtů aktiv jsou náklady příštích období. které slouži k časovému
rozlišení nákladů společnosti, zejména pojistné.

St.v k.) 1.12.201I stáv l3l.l2.20l2
140 140

C€lkem t40 140

v lis. Kč
Stav k3l.l2.20ll Slav k J1.12.2012
T.324 21.468

' DÓskýlnuté Drovozní zá]ohv -126 264
_ ilnepohledi\l\ v( dohadn\!h oUloŽ(k 10.743 ll I l0

34.397 38-842

WASTECH a.s.
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aákIádn

kapilál
Kapitálové

fondy

tozdí|y zÁkonný
Nerozděl. ZiswúJál^

běžnélto

údqie v tis'

ktpitál

Zůstatky
k
Jl.!2.20t0

70.000 ló I.JEO 4t9 0 -24.6J3 61 47.249

1.537 3
Ubylky

Zůstltky

3!.t2.2011
70.000 t6 2-917 422 0 0 - 24,570 82 48.867

251 78

Zůí.tky
k
at.t2.20t2

70.000 ló -3.981 427 0 0 - 21.491 2028 13.997

3.4'vlastní kapitál

Změny vlastního kapitálu

Kč)

Základní kapitál

Registrovaný- zátladní kapitál ke dni 31' prosince 2012 byl tvořen 1ó9 akciemis nominální hodnotou l0 000 Kč na jednu akcii _ 100 ks i s nominální hodnotou
1.000.000 Kč najednu akcii - 69 ks.

3.5. Zhtazky

Závazky z obchodního styku

Stav k3l.l2.20ll
(údajev th. Kč

I4 634 !1.367
- přijaté záloltv

l7 568 ll.J8?

Věková struktura závazků

Rok
Do

Celkem0 -90
dní

9t - 180
dní

l8l -
360 dní

I,2 2 roly t
201 I I 171 753 33 14 ó]421t12 7 857 29lO 541 0 19 lll87

3.ó. Přechodné účty pasiv

společnost účtuje o nákladech a výnosech v časové a věcné souvislosti.

WASTECH a.s.
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3'7.Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností

stlÝ k3l t2.20 12.2n12
Kč Kč

I'žb\ a !lastni\irobkv 0 00n 0 0.00
TrŽby z prodeie služeb 54.629 ó4'00 95.00

2_t46 2.52 892 0,01
Změná Štavu nedokončcné ýÝ.Óhv 4.010 1.77 _ó'784 -0,07

0 0.00 5.251 0.06
Tržbv zĎlodeie dlÓuhodobého hm. a nchm. maieltn 0.21 138 0.00
TrŽbv z Dlodeie DHNlM 002 0 0.00
oslatní !.ovozní výÍosv 0.01

'1.695 9.02 o,0l
Výnosy Z Í]nančnjho maletku r0.950 12.84 0,03

0 0.00 0 0,00
0 0.00 1 0,00

85.349 100.0% 91.479 l00.0oÁ

WASTECH a.s.
11
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4. ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ sPoLEčNosTI A STATUTÁRNi oRGÁNY

4'l.osobní náklady a poč€t zaměŠtnanců

Průměmý počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobni náklady za rok 2012
a 2011 jsou následující:

2n12

Mzdové
níkltdy

sociálnÍa o3tÁtrí
Ďákl'dy

odměIy osobní náklady

1 577 1q6 853
785 3984 251 249 16 269

c€lkem 36 12 362 4ta0 26Š 3!5 t7 12,

2011.

Mzdové
náklady

socióIní ' ost.hí
náklrdy

odměny osobníDáklady

I 576 203 20 843
3ó t2.976 4.276 631 312 18.195

t3.552 1.479 ó5l 396 r9-078

WASTECH a.s.
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5. UDÁLoSTI' KTERÉ, NASTALY Po DATU ÚčETNÍ zÁvĚRKY

Po datu účetní závěrky nenastaly žéldné ýýznaÍÍrné skutečnosti ovlivňující pokačující
čírmost společnosti, došlo pouz€ ke změně členů představenstva a dozorčí lady.

Podpis statutáÍního orgánu:

funkce předseda představenstva

jméno Ing. Lubomír Umanec

datum 14-6-2013

Podpis f ftr-/

6iruoit oi

tuEF
&.ounaó9

WASTECH a-s.
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Příloha č. 2

Zprívz o vztzzích mezi ovládanou a ovládající osobou

WASTECH a' s'. ostruŽinová 36. l06 00 P!ďa l0, lel/fax | 2'1z 660 1l2 /l14. e'fr^il: posta(@tvastech 'cz



ZPRÁVA o oVĚŘENíZPRÁVY o VZTAZíoH l\/lEZl PRoPoJENÝIVl osoBAlVi

WASTECH a.s.
oslruŽinová 36/3175' Praha 10
lČ 607 33 276

Př]jemce zpÍáVy akcionaň

ověřili jsme Věcnou spráVnost údajú uvedených Ve zpráVě o Vztazích mezi propojenými osobami
spoieónosti ýlAsÍEcH a's. za rok končici3'1. 12' 2012' za sestavení 1é1o ZpráVy o Vztazich je
odpovédný statutární orgán společnosli WASTECH a.s. NaŠím úkolem je vydat na základě
prov€deného ověření stanovisko k této zpráVě o Vztazich.

0Věřeni jsrne provedli V souladu s AS č' 56 Komory auditorů České republiky. Tento standald vyŽaduje'
abychom plánova]i a provedli ověřeni s cílem získat omezenou jistotu, Že zpráVa o Vztazích neobsahuje
Významné (maleriálni) věcné nespráVnosti. ověřeni je omezeno předevšírn na dotazováni pracovníků
spo|e:nosti a na analytické postupy a Výběrovým zpúsobem provedené prověření Vécné sĎráVnosti
ÚJa]u' Ploto tcto ověřeni poskytuje nižší slupeň j]stoty neŽ audit' Audit jsme neprováděli, a proto
naYy]a'jřU]eme Yýrck auditara'

Na základě našeho ověřeniisme nezjistiliŽádné skulečnosti, které by nás Ved y k domnénce' Že zpráva
c vzla]ích mezi propojenými osobami společnosti WAsTEcH a's' za rok končící 31. 12' 2012 obsahuje
výZnaqrné (rnateriájni) Věcné nesplávnosti.

\1 rt?r,e ,1re 1617 201?,

BI Audil' s í.o'
S.nelanova 23 l\,lnichovlce
č op[ivnén] audlio.ské

audltorka
č opráVněni 1916

Z-xudit s ;.$' "o.

nosiffi

u""ď



,,zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou dle $ ó6a, otlst. 9
obchodního zákoníku"

osoba ovlóclanó.'
wÁsTECH a.s., sc sídlem ostružinová 3ó' 106 00 Praha 10,lč : 60733276

osoba ol,ltidající:
Ing. Lubomír Umanec' r.č. 600514/1967' s bydlištěm 1l0 00 Přaha 1, U Milosrdných
850/8

Prohlášení: Podle s 66a odst' 9, nebyla uzavřena smlouva s ovládaiící osobou ani iiné
právní úkony V zájmu nebo na popud ovládající osoby nebo ostatních přopojéných
osob ani nebyl uskutéčněn kapitálový vstup do jiných společností na popud ovládající
osoby, společnosti WASTECH a.s. tedy nevŽnikla zhlediska tohoto vztahu žádná
újma.

v PÍaze dne 20.3.2013 MgÍ. Radek Tonner
člen piedstavenstva WASTECH a.s.


