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I. UVODNI SLOVO VYKONNEHO REDITf,LE

vážení akcionáři,

jako tradičně vtomto čase vám předkládám Zprávu o ýsledcích hospodaření a finanční

situaci spo|ečnosti. Zpráva popisuje činnost společnosti v předchozím období a v}tyčuje oblasti, na

něž se clrce společnosti zaměřit tento rok' vjednotli{ých částech zpráry jsou zmíněny rozhodující

pIojekty a úkoly, které společnost řešila.

V uplynulém období byly splněny všechny h|avní cíle, které si společnost na toto období

}rytyčila, i když se společnost potýkala s pÍoblémy způsobenými zejména prakickým zastavením

zakázek na odstranění staďch ekologických záÍěží na MF a pozastavením nebo omezenim čerpání

podpory z fondů EU v různých oblastech'

v oblasti finanční bylo dosaŽeno kladného hospodářského výsledku'

společnost se snažila i v této nel€hké situaci neopomenout dávat důraz na odbornou kvalitu

prováděné práce a dalšího vzdělávání zaměstnanců' Stím souvise|a i snaha zdokonalovat sysfém

řízenipráce v souladu s certifikovanými metodami Iso.

Environmentální problemarika jako tradiční zaměř€ní společnosti byla naplňována supervizl)í

činností, sanačními pracemi a servisem pÍo stavební společnosti v oblasti nakládání s odpady.

NejÚznamnějšími projekty oddě|ení Íekultivace krajiny bylo zajištění prací při odbahněnía

opravě rybníků a inženýrská a projekční činnost související s přípravou projektů protipovodňo!ých

opatření na vodních tocích'

Závod Dubenec se zaměřil na přípravu a realizaci projektů ke z{ýšení efektivity vlastního

procesu dekoDlaminace a odstraněni odpadů.

oddělení Úzkumu a qývoje pokračova|o'v řešeni pÍojektu ověření možnosti využití starého

papíru pro přípravu pelet jako alt€rnativniho paliva pro průmyslové využití a zároveň připravilo

žádosti o podporu z dalších programů s přispěvkem z evropských fondů.

Pevně věřím' Že iv tomto roce se společnost se všemi rozhodujícími úkoly úspěšně lypořádá.

,ll'1"
Ing. Lubomír Umanec

v'ýkonný ředitel společnosti
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2' zPRÁvA PŘEDsTAvENsTvA o PoDNIKATELSKÉ ČINNOSTI A
sTAvU JEJÍHo MAJETKU PODLE $ 192 oDsT.2 oBCHoDNÍHo
zÁKoNIKU

Podnikatelská ěinnost byla rovnoměrně rozložena mezi jednotlivá oddělení.

oddě|ení enviÍonmentálních prací zajišťovalo předevšim zpÍacování analýz rizik, supervizích

prací i sanační práce _ nakládání s odpady na lokalitě Bělá a Hoříněves pro zadavatele Pozemkov-ý

fond ČR'

oddělení revitalizace kÍajiny řešilo opravy a odbahnění rybníků v projektové fázi, odstranění

sedimentu z plavebního kanáIu Hořín a inženýrskou a projekční činnost při přípravě projektů

pÍotipovodňových opatření v oblasti Povodí Moraly.

V závodě Dubenec nadáIe probíhala dekontaminace odpadů ze zdravotnických zAřízení.

Zároveň zde probíhalo řešení a příprava na realizaci plojektů z programů eko-energie, potenciáI a

inovace z gesce MPo čR.

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

především na zakázkách:

. Dekontaminace odp^dtl ze zdnvotnických z^řízení

. supeťvizní akce pro MF čR, analýzy rizik pro veřejný sektor, sanační práce, průzkumné

a monitorovací práce, odbomé posudky

. Stavebně demoliění práce souvisejicí s nakládáním s odpady

r Realizace projektů financovaných SFŽP ČR a Mze čR. tj. odbahnéní a oprava rybníků

. Příprava projektů z programů oPPI

o Proběh|a řada školení a zvyšování kvalifikace v oblasti vzděláý^ni y rámci pro8ramu

Adaptabilita

v oblasti p9!s9!!!!!]ibyl stav po předchozím nárůstu stabilizovaný' Počet pracovníků na konci

roku 20l l v akciové spol€čnosti wAsTEcH činil 4l stálých zaměstnanců'

v oblasti oÍlb9$ši byla doplněna a obnovena další osvědčení, oprávnění a pověření související

s předmětem podnikání'

v oblasti řízení iakosti bylo pokračováno ve zkvalitňování systému řízeníjakosti podle norem

ISo 900l a Iso 14000 a byl úspěšně proveden kontrolní audit systému společností Lloyd's Registeř

Quality Assurance Limited, UK podle těchto norem'

wAsTEcH a' s', ostružinová36. 10600Prahal0.l€l/l :272óó0|12ll14.e-mail'post.@wcstech'cz 4
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V oblasti !!y9s!i9-g-r94qj9 byla realizována a připravována řada projektů pro zefektivnění

činnosti v ávodě Dubenec.

Změna stavu majetku je patma z aktiv v uvedených v Rozvaze, která j e součástí přílohy č. l
této zpÍáw.

oblastí fuall]bí se zabývá další část zprály, společnost vyklázala za rok 20l1 zisk ve ýši cca
82,4 tis' Kč'

3. I]DAJE O FINANCNI SITUACI ZA ROK 2OI1

3.l zPR'ivA AUDIToRA o oVĚŘENÍ ÚčETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.20ll

Zpráva auditora včetně závěrečnélro vyjádření a v'ýroku auditora je uvedena V příloze č' 1'

kerá je součásti této zprá}y'

3.2 ÚčETNí zÁvĚRKA K3l.12.20Il
součástí Zprá\T auditora je i příloha s Íozvahou vplném rozsahu k 3l'l2'201l, \.ýkazem

zisku a árát V plném rozsahu k ]1.12'201l s přílohou k účetní uzávěrce.

4.vZirAHM,EZ| ovLÁDAJÍcÍ A ovLÁDANoU osoBou ZA MINULú
ÚčnrNÍ onoonÍ

vzl^h mezi ovládající a ovládanou osobou ve smys|u $ ó6 a, odst' 9, l0 a 11 obchodního

zákoníkuje součástí zvláštní zprá\.f/. Text zprál],je uveden v příloze č'2.

s.ZÁMĚRY A PŘEDPoKLADY PoKRAČovÁNÍ PoDNIKATELSKÉ
CINNOSTI V ROCE 2012

. v oblasti personální optimalizovat stav odbomých zaměstnanců'

. voblasti odbomé aktualizovat a případně doplDit další osvědČeni atd. souvisejíci s předmětem

podnikání, absolvovat }ybrané odborné semináře a ško|ení podle aktuální potřeby napr' pii zmčné

Iegislativy v souladu s plánem výcviku podle norem ISo 900l a 14000, dále se zaměřit na

prohlubování jazykoÚch znalostí (angličtiny), v této souvislosti plně lyužít získané podpory

z programu Adaptabilita

. vob|asti řízení jakosti stabilně pracovat podle systému řízení jakosti podle no\aých norem ISo

900 ] 
' 
ISo 14000 a Iso 18000' aktualizovat dokumentaci systému řízení jakosti

wAsTEcIl a' s'' ostÍuŽinoÝá 36' l 06 00 P.aha l0' le1/fď:272 660 l12 /l14' e-mail: posta@ivastech .cz 5
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. voblasti zakázkové úspěšně dokončit letošní etapy všech stěŽejních akcí, dá|e pokačovat v

prov|ádění supervizních prací a sluŽbách v oblasti nakládání s odpady, pokačovat v přípravě

projektů zaměřených na r€vitalizaci knjiny a projektů zaměřených na programy financované

z evropských fondů

. pokraěovat v projektech z^b'ýýajících 5e výzkumem a yývojem alternativních zdrojů energie a

\yužití odpadů

. v oblasti investic a Íozvoje Íea|izovat projekt rozšíření výzkumného a {h'ojového střediska

v ávodu Dubenec

. pokračovat v práci na projektech v oblasti životního prostředí financovanr_ich MZe ČR

. v oblasti finanční dosáhnout ke konci loku 2012 kladného hospodářského výsledku'

6. OSTATNI INFORMACE

. společnost nemá za|oženou organizační sloŽku v zahraničí

. v oblasti pracovně právních vŽahů nedošlo k žádnému porušení ákona a společnost nevede žádný

spoÍ se zaměstnanci

. společnost dodÍžuje veškeÍá zákonná nďízení v oblasti ochrany životního prostředí

. mezi Íozvaholým dnem a vydáním v,ýroční zpÍávy nedošlo k žádným \^ýznamným udáIostem, které

by měly bý zveřejněny ve uýroční zprávě'

V Pr^ze dne 25 . 6. 2012

WASTECH a' s'' ostruŽinová 36, l 06 00 P.aha l0, te1/fax:2'l2 660 l12 ll 14' e-mail: poýa@wďtech .cz
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Příloha č. 1
Výsledky hospodaření za rok 20ll

wAsTEcH a' s'. ostruŽinová 3ó' I0ó00Pra}a 10,lel/lax:272 660 l12ll14.e_mail:poýa@$stech'cz 7
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1. sMLUVNíUJEDNÁNi

Auditolská spoIečnost

BÍ Audit, s.r.o'
Smetanova 23

251 64 l\.4nichovice

zapsaná do obchodního rcjstřiku Vedeném u ]Věstského soudu v Praze
pod spisovou značkou c 95615

číslo opráVněni424

byla na základě sm|uvniho ujednáni pověřena' aby proved|a audit účetní závěrky a ověřeni zpláýy o ýzlazich
mezi propojenými osobami a ověřeni souladu Výročni zpráVy s účelní záVětkou za účetni obdobi od 1'1'2011 do
31'12'2011 spo]ečnosti WAsTEcH a's'' jeŽ byly sestaveny podle platných práVnich předpisŮ České republiky.
společnost byla za ověřované účetníobdobi povinně auditovaná podle s 20 zákona č' 563/1991 sb'' o účetnjctvi'

Tato auditorská zpráva, která obsahuje rozvahu, výkaz z]sku a ztráty a přilohu, informuje V souladu se zákonem
č' 93/2009 sb'' o auditorech, mezinárodnimi auditorskými standardy a souvisejícimi aplikačninj doložkami
Komory auditorů České republiky o Výs|edcích řádné účetni záVěrky' zpráva]'e určena akcionářům společnosli'

Práce na auditu řádné účeini záVěrky k 31'12' 2011 proběhly v červnu a červenci 20'12 vsid|e výše uvedené
auditované společnosti a by|y dokončeny v sidle naši auditorské spo|ečnostiv Ptaze v měsíci čeNenci 2012'

Tuto audiiorskou zpráVu vyplacova|a jménem společnosti BT Audit' s.r.o' lnq' S]lvie Bělková, audilorka, cislo
oprávněni1916'

2' lNFoRMAoE o sPoLEčNosTl

Právnípoměry
obchodni Íma' obchodni rejsiřík' sidloI
Učetn í jed notka je zapsána pod obchodniÍřrnou

WASTECH a.s,

v obchodnim rejstříku vedeném u |\y'ěstského soudu v Praze pod spisovou znadkou B 5268

sídlem účetn í jed notky je ostružinová 36/3175, Praha 10, 106 00

Předmět podnikanl:

podnikáni Voblasti nakládáni s nebezpečnýmiodpady

geologické práce V oblasli hydrogeologie' sanační geologie

činnost prováděná homickým způsobem

projektován í čin nosti prováděné ho rnickým způsobem

projeklová činnost Ve Výstavbě

prováděnistaveb' jejich změn a odstíaňování

zemědělská Výroba _ chov ryb

Výroba a zpracování paliv a maziv



silniční a molorová doprava nákladni

zemědělská Výroba| a) rost|inná Výrcba Včetně chmelařsiví, ovocnářstvi' Vinohradnictvi' vinařství a
pěstováni zeleniny' hub' okrasných rosilin' léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro 1echnické použiti na
pozemcích Vlastnich' pronajaiých nebo uŽíVaných na základějiného právniho dúvodu' popřipadě
provozovaná bez pozemkú b)Výroba osiv a sadby, ško|kařských výpěstků a geneljckého maleriálu ros1lin' c)
Úprava' zpracování a prodej Vlastni prcdukce zemědělské výroby Včetně výroby potÉVin z nl'

výroba' obchod a sl!Žby neuvedené V přilohách 1 až 3 živnostenského zákona

geolo9ické práce

lČ| 607 33 276

Účetníoodobi
ÚčeinÍm obdobím je kalendářnírok'

statutámí orgán
slatutárnÍm orgánem zastupljícím společnost byl ke konci účetního obdobÍ:

předsedapředstavenstva: lng.LubomirlJmanec
mistopředsedapředstavensfua: |ng'YvonaJonášová
člen představenstva : RNDr' Katuše Kubíková
piedseda dozorči rady : lt4gr. Radek Tonel
mistopředseda dozoÉi rady: lng' Vlaslirni| subeÍa
člen dozorči rady: Jakub l\4eloun

Jednániza spo]ečnost|Za společnostje opráVněn jednat navenek kterýkoličlen představenstva samostatně'
Podepisováníza společnost se dějetak,že k vytištěnému,otištěnémU nebo napsanému obchodnimu názvu Ímy
společnosti připoji svůj podpis kterýko|i člen představenstva.

Propojéné osoby

Foreco lnvestments a's' lČ 2512'1936 1o0 % dceřiná soolečnost
lmp_seNis s'r'o' Č 25102316 100 9o dceiiná společnost
Fabria' a's' lČ 25863959 50 % dceřiná společnost
ENVlsAN-GEful' a's' lČ 26021897 47 % dceřiná společnost
ALFA sYsTElrl s'r.o' lČ 62581678 30 % dceřiná společnost

3.AUDlTNí zJlŠTĚNí
V průběhu auditu nebylyzjištěny Žádné významné nesprávnosti'

),.



4. ZPRÁVA o ÚčETNíáVĚRcE

Provedli jsme audit přiloŽené účelní záVěrky spo|ečnosli WASTECH a.s', která se skládá z rczvahy k 31' 12.
2011, výkazu zjsk! a ztráty za rok končící 31' 12' 2011' přehledu o změnách Vlastniho kapitá u za rok končici 31'
12' 2011' přehledu o peněŽních tocích za Íok konóici 31. 12.2011a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje
popis použitých podstainých účetnich metod a dalšiVysvětlljícíinformace. Údaje o společnosti WASTECH a's''
jsou uvedeny V bodě 1 přílohy této účetnizávěrky'

odpovědnoststatutámÍho orgánu účetni jednotky za účetnízávěrku

statutár,ri orgán společnosti WASTECH a's 
' 
je odpovědný za sestaveni Účetní záVěrky, klelá podáVá Věrný a

poctvý obraz v souladu s českými Účetními předpisy a za takový Vnitřní konÍolnl systém, ktePi povaŽuje za
nezbytný pro sesiavení Účetni záVěíky 1ak' aby neobsahovaa Významné nespráVnosti způsobené podvodem
nebo chybou.

odpovědnost auditora

Naši odpovědnostíje Vyjádřit na základě našeho auditu Výrok k iéto účetnízáVěrce. Auditjsme provedliV souladu
se zákonem o audi1orech' mezi|árodnímiaudito6kýmistandardy a souvisejicímiaplikačnimidoloŽkami Komory
auditorů České rcpubliky. V souladu s těmlto předpisy jsme povinni dodrŽovat etické požadavky a naplánovat ;
provést audit tak' abychom ŽÍskali přiměřenou jistolu' Že účetni závěrka neobsahuje Významné nespráVnosii'

Audit zahrnuje provedeni auditorských postupů k ziskánídůkaznich infornaci o částkách a Údajich zveřejněných
v účetni záVěrce. Výběr postupů závisí na usudku auditoÍa, zahrnujicLm i vyhodnoceni rizik význarnné
nespráVnost] údajů uvedených V účetni záVěÍce způsobené podvodem nebo chybou' Při Vyhodnocování těchto
izik auditor posoudíVnitřni kontlolni systém relevantní pro sestavení účetnízávěrky podávajicivěrný a poctivý
obraz. cilem tohoto posouzeníje navrhnout Vhodné audilorské postupy' nikoLi Vyjádřit se k účinnosti Vnitřniho
kontrolniho systérnu účetni jednotky' Audit též zahmuje posouzeni vhodnosli pouŽitých účetních metod,
př!měřenosti účetních odhadů prcvedených vedenim i posouze n í ceLkové prezentace účetnízáVěrky.

Jsme přesvědčeni, Že důkazni infoÍmace, které jsme získali' poskytuji dostatečný a Vhodný základ pro vyjádřeni
našeho výroku'

VÝRoK AUDlToRA

Podle našeho názoru ÚčetnizáVěrka podáVá Věmý a poctivý obraz aktiv a pasiV společnosti WASTEoH a's',
k 31' 12' 2011 a nák|ad() a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněŽnich toků za rok končícÍ 31' 12' 201]
v souladu s českými účetnimi predpisy'



5' ZPMVA o ZPRÁVĚ o VzTAzícH MEzt PRoPoJENÝllll osoBAMl

ověřiijsme věcnou správnost údaiů uvedených ve zplávé o Vztazich r.ezi propojenými osobami společnosti
WASTECH a s' za rok končíci 3]. ]2' 2011' za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statltární orgán
společnost] WAsTEcH a.s' Naším Úkolem je Vydat na základě plovedeného ověření stanovisko k tóto zprávě o
vztazich

ověřenljsme provedliv souladLr 5 As č. 56 Komory aldiio České republiky' Tento standard vyŽaduje' abychom
plánovai] a prcVedli ověřeni s cilem ziskal omezenou jlstotu, že zpláVa o Vztazích neobsahuje významné věcné
nespráVnosti' ověřenije omezeno předevšim na dotazování pracovniků společnosti a na analytické postupy a
výběrovým způsobem provedené prověřeni věcné správnosti údajú' Proto toto ověřenl poskyttrje niŽšÍ stupeň
jistoty neŽ audit' Auditjsme neprovádě]i, a proto nevyjadřujeme Výrok auditora'

Na základě našeho ověřeni jsme nezjistili Žádné skutečnost]' které by nás Vedly k domněnce' Že zprava o
vzlazich mezl propojenými osobaml společnosti WAsÍEcH a's' za rok končíci31' 12'2011obsahuje význaÍnné
Věcné nespráWosi]'

6. ZPMVA o \i^ÍRoČNíZPRÁVĚ

oVě řili jsn]e téŽ soir lad Výroční zpíáVy spo|ečnosti WAsTEc H a. s ' k 31 ' 1 2 201 1 s účetni záVěrkou, která je

obsažena v tólo VýročnízpráVě' Za spláVnost VýročnízpráVyje zodpovědný statutárnlorcán spo]ečnosti
WASTECH a.s' Naším úko|em je Vydat na základě provedeného ověřsníVýrok o souladu VýročnizpráVy s účetni
záVěrkou'

ověřeni]sme provedliV souladu s mezinárodnimiaudltoÍskýmistandardy a souvisejícimi aplikačn imi d o ožkaÍn i
Komory aud torŮ České lepubljky' Tyto standardy vyŽadljí' aby aud]tor nap|ánoval a provedlověřenl tak, aby
zÍska přiměřenou j]stotu, Že infoÍmace obsaŽené ve Výročni zpÍáVě' které poplsljÍ skutečnost]' jeŽ jsou téŽ
předmětem zobrazeni V účetnízáVěrce, jsou ve všech Významných ohledech V souladU s přis ušnou účetni
záVěrkou' Jsme přesvědčeni' že provedené ověřeni poskyfuie přiměřený podklad pro vyjádřeníVýtoku auditora'

Podle našeho názoru jso! informace uvedené ve Výroční zpráVě společnosti WAsTEcH a.s' k 31' 12. 20] 1 Ve

všech významných oh]edech v souladu s výše uvedenou účetnízáVěrkou'

v PÍaze, d^e 26 7 '2012

BT Audit, s.r.o.

Smetanova 23, lt'4nichovice

č'opráVnění audiiorské 5po

lng.silvie Bě ková
auditorka
č.oprávněni1916

/- pr.tdlt 5.-'-
9\ '9
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PŘÍLoHÁ K ÚčETNÍ zÁ!ŤRcE zA RoK 2011

Názw spoleěnosti: wAsTEcH 8.s.

Sídlo: ostružinová 36' Praha l0' 10ó 00

Práyní forma: akciová společnost

Ič: 607 332 76

WASTECH a.s.
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Příloha k účetní závěrce za rok 201]

1. oBEcNÉ ÚDAJE

l.1. Založeli a charzkteristika společnosti

wastech a.s. (dále jen 
',společnost") byla založena zakladatelskou smlouvou jako

akciová společnost dne 21. listopadu 1994 a vznikla zapsliním do obchodního rejstříku
Městského soudu v Praze dne 3. ledna 1995' oddíl B' vložka 5268.

Společnost má základní kapitál ve výši 70 000 000'- Kě'

Fyzické osoby podílející se ýíce fiež 20 70 na Základním kapitálu společnosti a výše
jejich podílu jsou uvedony v následující tabulce:

Bydliště' sídlo
n..|íl na zát{l'dním t{'Ditálu

Kč ?/o

PraŽskóho 629. Praha5' l52 00 54 600 000 78.00
IÍg.l-nbomír tjmanec U Mj]oydnýclr 850/8, Plaha 1' l l0 00 l5 400 000 22.oo

100.00

Předmět činnosti:

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

činnost prováděná homickým způsobem

projektování čirurosti prováděné hornickjm způsobem
ploiektová činnost ve výstavbě
provádění stareb.jejich zmén a odslrdňo\áni
zeměděIská výroba - chov ryb

výroba a zpncování paliv a mazív
silniční a motorová doprava nákladní

zenrědělská výroba: a) řostlinná výroba včetně chmelařství. ovocnářství' vinohradnictví'
vinďství a pěstoviíní zeleniny, hub, okasných Iostlin, léčivých a aromatických rostlin,
Iostlin plo technické použití na pozemcích vlastních' pronajatých nebo užívaných na
základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků b) výroba osiv a
sadby' školkďských výpěstků a genetického materiálu rostlin. c) úprava! zplacováni a
prodej vlastní plodúce zemědělské výroby včetíě výroby potravin z ní.

výroba, obchod a služby neuvedené v přílo}'ách l až 3 živnostenského zákona
geologické práce

WASTECH a.s.
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1.2. organizační struktura společnosti

stafutámím orgánem společnosti je představenstvo, jehož pověření členové odpovídají
za obchodní vedení společnosti ajeji opeťativní řízení.

1.3. Představenstvo a dozorčí rada

čIen RNDI' Kaiuše Kublko!á

Jakub Meloun

v roce 2011 nedošlo k žádným změnám ve statutlímích orgánech.

1.4. Majetkové účasti v jiných práÝnických osobách

EN\4SAN-GEM- a-s- lC:26021891 41%
Fabria, a.s. lC:25863959 50%
ALFA SYSTEM s.r.o. lc: ó2581678 30 qa

FoÍeco InvestňčnÍŠ 2 s ICt25121916 7OO t/o

IC 25 102346 100 Eo

WASTECH a.s.
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2. ÚčETNÍ METoDY A oBEcNÉ ÚčETNÍ zÁsÁDY

Účetnictví spoleěnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena V souladu se zákonem
ě.563/|991 sb' o účetnictví ve znění pozdějšich předpisů, vyhláškou č' 500/2002 sb.
ministerstva financí, kterými se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro
podnikatele, a opatřením ministelslva financí, kter]im se stanoví obsah účetní závěrky
pro podnikatele.

Účetnicwí respektuje obecné účetní zásady. především z.ísadu oceňování majetku
histo ckými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatÍnosti
a předpoklad schopnosti účetníjednotky pokračovat ve svých aktivitách.

2.1. Způsoby ocenční, odepisovárrí a tvorby opravných položek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

ocenění

Dlouhodobým hmotn]ím majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší
nežjeden rok ajehož oceněni je vyšší než 40 000 Kč vjednotlivém případě.

Dloúodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti .je
delší než jeden rok ajehož ocenění je vyšší neŽ 60 000 Kč v j ednotlivém případě.

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetekje oceněn pořizovacími cenami.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhmu za zdaioýací
obdobi částku 40 000 Kě. zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku.

Účetní odBisy

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

Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován v souladu se zákonem o dani z příjmu.

Doba odpisování v letech je stanovena podle očekávané doby upotřebitelnosti
dlouhodobého majetku a dle zďazení dlouhodobého majetku do příslušné odpisové
skupiny dle standaÍdní klasifikace produkce v souladu se zákonem o dani z příjmu.

Zoůsob tvorby opravnÝch noloŽek

Společnost tvoří opravné poloŽky k dlouhodobému majetku na základě plovedené
inventaÍizace a detailního rozboru jednotlivého majetku.

WASTECH a.s.
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Dlouhodobý fi nanční majetek

cenné papíry a majetkové účasti se při nríkupu oceňují pořizovaci cenou. součástí
pořizovací ceny cenrrého papíru a podíIu jsou přímé náklady související s pořizenim,
např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám.

Pohledávky

ZDůsob tvorby oplavnÝch Doložek

Společnost tvoří opmvné položky k pohledávkám po splatnosti.

Půjčky

ocenění

Půjčkyjsou sledovány v nominální hodnotě'

2'2'Přepočty údajů v cizích měnách na českou rněnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během loku jsou účtovlíny kurzem České
národní banky stanoveným ke dni uskutečnění účetního případu'

Majetek a závazky v cizi méně jsou k datu účetrri závěrky přepočteny dle platného
kurzu vyhláŠeneho Ceskou narodní bankou k tomuto datu a zjištěné kurzové rozdíly
jsou proúčtovány ve prospěch finaněních výnosů nebo na vrub finančních nríkladů
běžného období'

2.3.Daně

Daňové odpisv dlouhodobého maietku

PIo účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého hmot[ého majetku je pouŽita
zrychlená i lineární metoda.
Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého nehmotného majetku je použita
IineáÍni meloda.

2.4.výnosY

o výnosech je účtováno do období, se kter-fon věcně a časově souvisejí. Pro zjištěni
hospodrířského výsledku v potřebné struktuře se výnosy člení na provozní, finanční
a mimořádné' výnosy, kteÍé se týkají budoucích období, se časově roz1išují.

WASTECH a.s.



Příloha k účetní závěrce za rok 2011

3' DoPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K RoZvÁzE A vÝKÁzU ZISKŮ A ZTRÁT

3.1. Dlouhodobý majetek

D1ouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena
v ris K

StaY k
31.12.2009 Úlyttry

staý k
31.12.20r0 Úuytt'y

Slav k
31.12,201,1

1ó'465 r6.465

266 266 266
20.2'74 20.274 20.274

Celkem 37.005 0 0 37.00s 0

oprávty

t\.12,2009 Přírůstky ÚtytLy
Siav k
31.12.2010 Úlytty

Strv k
-t2.20t1

Nehmotné výs1€dky 0 5.488 5.488 4.514 r0.062

2ro 19 229 19 217
11.437 2 R16 20254 12 20.266
17.647 8.323 0 ,,5.97n 4.605 0 30.575

Kč)

Zůstatková hodnota

Stav k
31.12.2009

Stav k
11.12.2010

st'Ý k
3t.12.20t I

Nehnotné výs1cdky 16.165 10.977 6.110.1

31 19
2.837 20 8
19.35t r1.034 6.430

WASTECH a.s.



Příloha k účetní záv&ce za rck 2011

Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena

Sttý k
31.12.2009 Úrytly

Stav k
31.12.2010 Přírůstky Útytt<y

Stav k
31.12-20

ilavby 11.808 10.101 21.909 21.9r9
27.577 6.6\'1 ZI 20.940 20_940

samostatné movilé věci 29'00ó 332 3.005 26.332 7.896 2_481 31741
oýatníDHM 3.659 3.659 6.041 9.706

'11,0 71n 110
Poskytíulé zálobv na dI. 50 50

15.055 r6_442 528 32.583 3.291

7 t-1166 22.530 19.518 74.074 49.249 35.063 88.303

oorávky

sťrv k
3t.12.2009 Přírůýky Úuyttiy

Stav k
3 | '12,.2n1Íl Úlytt<y

StaY k
31.12.2011

2.111 1.0r6 3.747 't27 4.514
0

samoíarré movifé vě.i 20.951 2.267 3.005 2A.Zr2 2.609 2.481 2n 34n
ostat!í DHM 0 225 225

0 0
Poskylíulé 2álohy na d1. 0 0

0 0

23.722 3.283 3.00s 24.000 3.5ól 2-481 ?5.í)19

Zůstatková hodnota
údaie v us Kč

St{v k
3t.12-2009

Siav k
31.12.2010

Stav k
31.r2.20rr

Stavby 9.0J7 ta.12z
20.940 20.940 20.940

Samostatné movilé včci 8.055 6.1,20 1',t.401
oŠtátníDHM 3'ó59 9.481

71n 710 710
Poskytnuté zálohy na dl.

1915 528 1291

Celken 47.344 50.079 63.221

WASTECH a.s.



Přiloha k účetní 7ávěrce za rok 20l 1

3.2.Pohledávky

Pohledávky z obchodního styku

věková stÍuktura pohledávek z obchodního sýu
údaie v tis' K

Rok K't€goŤie
Do

0 -90 dnl 91 - 180 181-360 1-2řoky 2 roky

2010 Kťálkodobé 1'.1.413 '7.149 204 424 351 25.551
_ l6ó -r66

celkém 17.413 7.119 2Íl8 124 t9l 2s385
2011 KÍátkodobé 13.947 6.9t2 9ZZ 1,.517 0 0 21.324

t3,941 6,9r2 9ZZ t.517 0 0 23.328

3.3. Přechodné účty aktiv

společnost účtuje o nríkladech a výnos€ch v ěasové a věcné souvislosti. významnou
položkou přechodných účtů aktiv jsou n{iklady příštích období, ktelé slouží k časovému
rozlišení nákladů společÍosti, zeiména poiistné.

Strv k 31.12.2010 Strv k 31.12-201I
140 140

140 140

Krátkodobé sttÝ k3l.12'20l0 Strv k3l.l2.20ll
25.55r 23324

_ noskvtnn|é Drnvo7ní 7álohv 198 326
' iiné nÓhledávkv vč dÓhádných nolo'ek

ló6
10.r86 34.397

WASTECH a.s.



Piíloha k účetní závěrce za lok 201i

Změny vlastního kapitálu

aákladní

k'pitál
{apitíloÝé řoŽdíly Znkonný Ost{tni

Neřozděl. zisk/zt átl
běžného k.pitál

Zůstaiky

31.r2.2009
70.000 1ó - t.652 0 0 -26.353 1.810 44.149

Přinistkv 3.032 90 1.120 67
Ubytky 1.810 1.810
Zůstatk}
k
31.12.20ln

70.000 16 l.3Í0 419 0 0 -24.633 67 47.249

1.537 -l 63 82
61

Zůstatky
k
31.12.2011

70.000 t6 2,917 422 0 0 -24.570 82

3.4.vlastní kapitál

Základní kapitál

Registrovaný základní kapitál ke dni 31. prosince 2011 byl tvořen 169 akciemi
s nominální hodnotou l0 000 Kč na jednu akcii - 100 ks a s nominální hodnotou
1.000'000 Kč najednu akcii - 69 ks'

3.5'záýazky

Zivazky z obchodniho styku
ev tis. Kč

Stav k31.12.2010 Stlv k31.12.2011
't4 634

5 r95 2 934
celkeÍl t6544 17 5ó8

věková strútura závazků

v tis. Kč

Rok Kat€gorie
Do Celkem0-90 91- 180 tEl -

360 dni
t-2 2 roky a

2010 5193 5 28ó 118 5 147 '| 349
2011 8 058 419 1 t7l 'ts3 33 14 634

3.6.Př€chodné účty pasiv

spoleČnost účtuje o nákladech a vjnosech \ casové a vécné souVislosti.

Kč)

WASTECH a.s-

10



Příloha k úěetní závěfce za lok 20 1 1

3.7' Výnosy z běžné činnosti lodle hlavDich činnoslí

Stav k31 2.20t0 Stav k .12.2011
Kč Kč

TrŽbv 2a vlastní vÝtobkv 190 0 0.00

TržbÝ z Drodeje služeb 90,86 54.629 64.00
1.5 2.1,46 2.52

Zmčná stavu nedokončené výroby _ó 892 -6.16 4.070

TÍžbv zolodeie dloDbodobého hn. a nchm' maietku 14 0.08 r73 0.21

TrŽbv z olodeie DHNIM 0.01 t6 0.02

oslahí pÍovozní výnosy 1 0'16 0.99 5.670 ó,6'l
t2970 11.97 '7.695 9,02

V\ íosv z finanťniho maielku 818 0.77 10.950 i2,84
0 0.00 0 0.00
0 0,00 0 0.00

10E336 r00.0% 85349 r00.0%

WASTECH a.s-
1t



Příloha k účetní závěrce zarck 201 l

4' ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ sPoLEČNosTI A STATUTÁRNÍ oRGÁNY

4.1. osobní náklady a počet zaměstnanců

Bťměmý počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní nríklady za rok 2011
a 2010 jsou následuiící:

2p1t)

Mzdové
náklady

sociálÍít ostatní
nákl'dy

odměny osobÍí náklady

1 5'.18 205 84 89il
40 1404',7 4 668 1200 312 20 z2'1

c€lkem 4t t4 625 4 873 l23t 396 21 125

2011

Počet sociální !
n{klady

odměIy osobni nákl'dy

1 5"t6 201 20 84 88:l
12.976 4.2',76 ó3] 712 18.195

37 13.552 1.479 65t 396 19.078

WASTECH a.s.

1.2



Příloha k účetní závěrce za lok 201 1

UDÁLoSTI, KTERÉ NASTÁLY Po DATU ÚčETNÍ ZÁVňRKY

Po dafu účetní závěIky nenastaly žádlé výzlamné skuteěnosti ovlivňující pokračující
činnost společnosti.

Podpis statutámího olgánu:

funkce předs€da představenstva

jméno

datum

Ing. Lubomír Umanec

75.6.2012

'V 1.,r,,,- -.tPodpis

4lrrdit s)

-KAC,R

WASTECH a.s.
13



P.dlé !'h ášky ě 50(ý2002 sb. PŘEHLED o PENĚŽNícH TocicH
(cAsH FLOW)

ke dni ...................3.1.,.1.4..20.1.1.

obchodni rÍma rebo j ný mÉV úÓetni jednolky

WASTECH
a.s.iedno|ky 1000 Kč

lČ

20L1 t2 a oltt3 s zt a

sid o nebo btdlGlé účehi Jednolky
a mislo podniléĎi l ši_ se od byd] šlé

ostružinoVá 36

Prahá 'í 0
10600

sláv pénéžnich pÍodředti] a peněžnich ekv]valenlú ná aěálku účelniho obdobi +13 746 +15 361

)eněžni |oky z hlavnl výděléaná Óliioíl (prcVoal č di6l)

oýi před zdanéoim

(do ukdáér. n.]sÓU áhmdy úóly 59] až 596) + 184 + 280

UpÍary o nepeněžni op€Í.É +13 292 +23 959
odpisy stáÝdh akliv (+) s výr zúsl cmy pÍodanýclr ía ých akw a dá]e U

+8 033 +t1 689 .

zfróna íavu opláÝných poožék' réze -3 513 +3 613

zsk (ztáb) z prÓde]e slá ých akllý (_h) (!'uělováni do výnosi] ''' 
' 
do nák adil'+! -42 -53

Vynosy z d]vidéíd á podi ú ná zkku

Vyúčtované nák adové ú.oky t) s Ú]ňkou káp'b zoÝanýoh ú.okú a vyú.lo%né Ýýnosové úloky ( )

-
Uprary o ostah] rcpeněEíi @.Íacé

' '' o.."-' 
'o, 

, flo'orn *r,'p.*,o"n". co! ' ol.plalJam'moá@,-|p

+8 814

+13 476

_ +8 710

+24 239

změny slavu nepeněžnich složek pÍa@vn ho káp tá u -1 560 + 625

.''*''", "*.."r.rn" 'Nso@Ma@úÝoú +12l'10 -2177
Žměna slavú kálkodobých závázkú z prcvozni č i.osl G|) pagýnicll úč 

-9 992 -3 545

-"ň 
l +6 347

změna slavu krárodobého l'nančnilro ma'elkÚ n6spadáJiciho do peně'nich prosť;kú a eký valenlú

Č ďy peně.íi lok z pÍowzni činnoí pied zdaněnim a mimola'liým položkam +11
:19
750Vyp acené úfoky s víimko! kap lalizovaných úroka] (_)

+24 864

-9 528

+ 936 + 818

7"oL "n; ddň z pi'' 'j z. bézíou ť + 102 + 213
P'{-ýá !,}od e spoé'e. mrol' ut.l p'pJoy lFT bo

-JC -1

PřiaIé dividendýa pod lýna zisku G)

Č ďý peněŽni Iok z pÍÓVoz^i Óinnosli +3 169 . +16 366



WK
8.1. \,ý{4é 3pd€nó . MMiň slálýdj el1iv -B 752 -16 404

Příny 2 pÍod€j. llálýó .kťv +10 í73 +73

PújčkY a í!ěty.pňÍaíým úob'n n 859 -6 62Í

čbry p.na'nl lď ý.lqMlol s. k invgliěnÍ ěiMÚ -18 43S -22952

oop.dy Úaí dlottbdobýó závekÚ . kÉť(oóobýď záÉld !p.d1Lloň d

.ll n. pďló'na pr!ťkkv. .tvŇ.kntý +10 958 +4 571

D@dv něn d'úlho kaiÉu ! p{ěžnÍ pmlth'dly . pma'nl *viBg{y +0 +0

zvýšál psě'nlch pfulř.ďú a p ěžnloh .kvivd lÚ z ťl' *'a.nl áld k{idu' omlslho .rL' .E
ni éaMnF ímdu včélna Jo'alýd\ záLh ía lÓid ťý!*l (+)

uplel p.dí! na u*tnln k{[.lu .pol.čÍíkún a) +0 +0

fulll Ýady p.íažnídr pfulLďú !p.l.ěnkú l xclonařú (+)

Přlmó plálby n. nb foídi G)

vypl*.Ió dvi&í'dy n óo podilý íá 
'ltu 

ú.l. z*leré Jráž d.ně vzialliicj !. k 6..10 r!ffim .
vč.ha fn.něnlho Wořádánl á. lpd.čnlty v.Ó .. a konple'renláll ! k 3' C)

Čklý p.něbj L* L'.h''lcl .é k ÍíJčnl čiMti +10 958 +4 971

ČĚú íýaái' Es. sní'onl FněžnÍoh DEIH(ú -4 311 -1 615

sláv pď*žnkň prclť.dki . paárnich .rviÝ.lMh' n. kffii obdobl +g it35 +í 3 746

16 06 20tt

PoQl3Ný zá!'.n .í'tJlamlho ot!únu úě€lnl j€dmť(y
n.bo podlsÝ' záznm l'ziť*é o.Óy' kL! l. ú'č.l'Í l.dmlkÚ

""::._::: f r(xr sao\

i (cR. )

\:p,o^uóý/l
,z



lednotky| 1000 Kč

lÓ

201.r 1.2 607 332716

Pdlé vyň áškV ě. 5o0/20o2 só PŘEHLED o zMĚNÁcH
vLAsTNÍHo KAPITÁIU

dni .............'...'.3í.'.1.e..?9l.l....'.............

BĚŽNÉ oBDoBÍ

\JdiÍ s

obchodíi íimá nébo i'ný náry účehi

ke WASTECH
a.s.

s]dlo Ébo bydlšlě úěehi ]édio*y
a mislopodnkán ]Éi ] .€ od bydlišlě

ostružlnová 36
Prahá 10
10600

Poa so!,y Žaznám slaIuláÍn'ho oíqa
ieo podpEovy baň ý cke osoby' kleni je údehl]ednorkou
hg, Lubomir Umanec

/./

Plávii íoma účeln] jednolky

c.R

základn i kapilal zapsáný ý obchodnih reisliiku (4] 1) +70 0oo +70 000

záNEdni l.pilal Éapsaný v ob.hodn m E]!l lu (419)

)oc(+70 ooo )0c( )oo(

vd1' ár'oá!á.L 
' 
ob'rcď p@'ý(.2Ý)

základ d i kápilál (c 1 r c 2) )ofi )oo( +70 000

E F€ŽéNni londy (42l ) + 419 + 422

osrahirondy zo z sku (422 423,427)

Káp]táové londy (413) +l 6 +16

Rozd y 2 plác.něn i nezahÍnulé do ho Epodáis kého vý9ledku + í 380 +1 537 +2917

l sk uÓélíich obdobi (42s + D .431) +ďl +67 +0

zhla Jťelnkhobdob' (129+ Mo 4]]) -24633 +63 -24 570

z5l/zrá a za Ljčeln' obdob po zúnéni )ofi rco( )oo( +82

vláíi i kapiIál cekm Gouěél c až lo +47 249 +1 603 +67 +48 867

PrÓvn



wAsTEcH a's' _ výroční zpráva o výsledcích hospoddEnl a finsnčnI situaci 2a rok 20l 1

Pffloha č.2
Zprávl o vztlzích mezi ovládanou a ovládající osobou

wAsTEcH a' s'' ostÍužinová 36' 106 o0 Pruha l0' t yflx: n2 660 ll2 l1l4' .'lllAil: posta@wEstcoh 'cz 8



,,Zpríva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou dle $ 66a' odst. 9
obchodního zákoníku"

osoba o,,,ládaná:
wAsTEcH a's., se sídlem ostružinová 36, 106 00 PrahaI0,Ič | 60733276

osoba ovládající:
Ing. Vlastimil Subera, r.č. 600828/0223, Š bydlištěm 152 00 Praha 5' Pražského 629

Prohlášení: Podle s 66a odst' 9' nebyla uzavřena smlouva s ovládaiící osobou ani iiné
právní úkony v záimu nebo na popud ovládající osoby nebo ostatních propo|ených
osob ani nebyl uskutečněn kapitálový vstup do iiných společností na popud ovládající
společnosti, společnosti wAsTEcH a.s. tedy nevznikla z hlediska tohoto vztahu žádná
úima.

( 14,-r--
ý Praz.e dne 22'3 '2012 Ing. Lubomír Umanec

předseda představenstva WASTECH a's.


