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Úvodní slovo

Dámy a pánové,

rok 2011 byl pro NWT úspěšný. Jsme silná a zisková společnost. 

V prestižním žebříčku TOP 100 ICT jsme se umístili v první desítce. 
Včas jsme dokončili všechny velké pozemní fotovoltaické instalace 
a námi postavené elektrárny by již mohly plně nahradit dva dny vý-
roby Temelína. Více než stovka domácností svěřila v uplynulém ob-
dobí NWT důvěru a „malé fotovoltaiky“ jim dnes šetří velké peníze.

V telekomunikacích denně poskytujeme služby více než 20 tisícům 
zákazníků. Nadále rozšiřujeme internetovou síť. Naše call centrum 
má další nové partnery, např. Coca Cola. Obchodní oddělení fúzova-
lo s online obchodními domy a zefektivnili jsme tím mnohé procesy. 
Sklady nám prošlo více než 1,5 milionů kusů jednotlivých položek. 
Získali jsme významné zákazníky na outsourcing IT, stali se GOLD 
partnerem společnosti Microsoft na cloudová řešení a výrazně jsme posílili marketingové oddělení. 
Otevřeli jsme obchodní zastoupení v pěti zemích, vystavovali jsme na velkých světových veletrzích  
a za zákazníky jsme létali mj. do Ruska, Indie, Brazílie a do Vietnamu.

Rozšiřovali jsme nadále portfolio služeb v oblastech, v nichž jsme již mnoho let odborníky. Kromě toho 
jsme zvětšili vlastní vývojové centrum a novými projekty jsme prohloubili spolupráci s několika univer-
zitami. Stavěli jsme bioplynové stanice. Zaměstnali jsme nové certifikované projektanty a specialisty  
na pyrolýzu a malé spalovací kotle na biomasu. Připravili jsme první projekty využívající LED technolo-
gie. Založili jsme Farmu Pod Hvězdou s velkým ovocným sadem, ovcemi a miliony včel, kde zkoumáme 
vliv člověka na životní prostředí a naopak.

Nadále jsme se v roce 2011 zabývali různorodými projekty, jako např. tištěné polymerní spoje, verti-
kální turbíny nebo termotlaká příprava biomasy. Protože vnímáme expanzi do nových segmentů jako 
naprostou nutnost, dokončili jsme stavbu první linky extruze polymerních materiálů a vstoupili tím 
pod značkou Parzlich jako výrobce do automobilového průmyslu.

Podmínky pro trvalý růst a ziskovost vytváříme jasně definovanou strategií. Klademe si ambiciózní 
cíle a pracujeme v souladu s firemním sloganem „together“. Překračujeme hranice (nejen geografické)  
a hodláme v tom pokračovat. Díky poctivé práci tvoříme pevný základ pro budoucí růst. Máme motivo-
vaný tým skvělých zaměstnanců a zástupců značky NWT. Jim náleží mé upřímné díky. Všichni odvedli 
vynikající práci.

Přeji Vám úspěšný rok 2012.

      David Vítek
             předseda představenstva a generální ředitel NWT a.s.

Výroční zpráva NWT a.s., 2011/2012
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Základní infomace

Identifikační údaje

Obchodní jméno NWT a.s.
Sídlo   nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, Česká republika
IČ   63469511
DIČ   CZ63469511
Právní forma  akciová společnost
Zapsána  Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 6207

Obchodní údaje

Předseda představenstva David Vítek
Členové představenstva Bc. Martina Vítková, Ing. Jiří Stodůlka
Dozorčí rada   Ing. Zdeněk Topič, Petra Večerková, Jitka Gaudková

Kontaktní údaje

Web  http://www.nwt.cz
Email  nwt@nwt.cz
Telefon 800 570 570

Filozofie a cíle

 » Nabídka komplexních profesionálních služeb s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka.
 » Budování dlouhodobého vztahu s klienty založeném na důvěře.
 » Zkracování dodavatelsko-odběratelského řetězce.

Vize

 » Být špičkou v šíři nabídky alternativních zdrojů energie a ve výstavbě inteligentních  
 a ekologických staveb.

Certifikace

 » ISO 9001:2009, 14001:2005
 » OHSAS 18001:2008
 » ČEKIA Stability Rating A

Výroční zpráva NWT a.s., 2011/2012
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Oblasti cinnosti

Hlavní oblasti činnosti

Od administrace po dohled a servis - zajišťujeme komplexní služby

Výroční zpráva NWT a.s., 2011/2012ˇ

TOGETHER INVESTICE ÚSPĚCH 

DOHLED A SERVIS 

PROJEKTOVÁNÍ 

ADMINISTRACE 

REALIZACE 

FINALIZACE 

ENERGETIKA
 » fotovoltaické elektrárny
 » bioplynové stanice
 » pyrolýza
 » energetické využití skládkového plynu
 » termotlaká příprava biomasy pro BPS
 » kotle na biomasu
 » LED - průmyslové haly a veřejné osvětlení
 » komplexní poradenství energetických úspor
 » spořící regulátory napětí

REALIZACE - SPECIALIZOVANÉ STAVBY
 » technologické celky a stavby
 » elektrárny na klíč (fotovoltaika, bioplyn)
 » zpracování PD ve všech stupních
 » inženýrská činnost
 » elektromontáže (slaboproud, silnoproud  

 NN a VN, měření a regulace)

VÝROBA
 » bowdeny (plastové trubičky)  

 pro automoilový průmysl
 » výroba elektřiny a tepla

SLUŽBY
 » telekomunikace
 » komplexní IT služby vč. outsourcingu
 » správa elektráren a nemovitostí
 » cloudové technologie
 » vedení účetnictví
 » komplexní finanční poradenství
 » evropské strukturální fondy
 » callcenturm, telefonní operátor
 » internet service provider

VÝZKUM A VÝVOJ
 » tištěné polymerní spoje
 » nanotechnologie
 » vertikální rotor a vícepólový generátor 

 větrných elektráren
 » studie energetické účinnosti domů

PRODEJ
 » dodávky IT infrastruktury
 » internetový obchod Patro.cz
 » věrnostní systémy
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Divize spolecnosti

DIVIZE REALIZACE
Staví průmyslové stavby se zaměřením na ekologii. Divize pracuje s moderními materiály a technologiemi  
a využívá nové postupy. Realizace staví také malé i velké bioplynové stanice. Stavby jsou vždy prováděny na klíč,  
od zajištění financování, přes samotnou stavbu až po následný servis, vč. např. vedení účetnictví. Divize Rea-
lizace dále nabízí zákazníkům komplexní dodávky a služby v oblasti slaboproudých a silnoproudých rozvodů 
- zpracování projektu, dodávka, montáž a instalace technologií, servis.

DIVIZE ENERGO
Divize Energo poskytuje právnickým a fyzickým osobám komplexní služby v oblasti fotovoltaických elektráren 
v České republice i na Slovensku. Zabývá se nejen pozemními stavbami, ale řeší i střešní instalace. Cílem divize 
Energo je navrhnout takové řešení, které povede k maximální spokojenosti zákazníka s ohledem na šetrnost  
k životnímu prostředí.

DIVIZE SALES
Zabývá se prodejem kompletního portfolia služeb a produktů celé skupiny NWT a prodejem hardware a soft-
ware. Divize Sales udržuje vztahy s klienty a partnery. Sales pomáhá s optimalizací ICT a tiskového prostředí.  
Pod divizi Sales spadá i středisko Medical, jenž se specializuje na dodávky a služby pro oblast zdravotnictví.

DIVIZE INTERNET
Nabízí klientům kvalitní přístup k síti Internet, propojení poboček, VPN, VoIP telefony, webhosting, serverhos-
ting, emailové služby a další služby běžící na protokolu IP, dále realizaci strukturovaných kabeláží a rozvodů, 
realizaci a rekonstrukci STA rozvodů a přechod na digitální vysílání.

DIVIZE SERVIS
Šetří zákazníkům náklady na správu IT. Navrhuje informační strategie společností, jejich rozvoj, zabezpečení, 
zabývá se obnovou nebo výstavbou infrastruktury a vyvíjí informační systémy pro správu veřejných zakázek. 
Provozuje komplexní dohledové centrum a servis fotovoltaickým elektrárnám a bioplynovým stanicím. Specia-
lizuje se na serverové a cloudové produkty společnosti Microsoft.

DIVIZE BACKOFFICE
Zajišťuje interní podporu nejen celému holdingu NWT, ale i mnoha dalším zákazníkům. Divize Backoffice po-
skytuje zázemí společnosti, stará se o účetnictví, finance a personalistiku a je úzce spjata s právním a marketin-
govým oddělením. Divize zabezpečuje i další finanční služby a poradenství – úvěry, leasingy, dotace, splátky;  
a to jak z vlastních zdrojů, tak prostřednictvím spolupracujících subjektů.

DIVIZE EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ FONDY
V oblasti financování projektů radí zákazníkům, jak využít dotace z Evropských fondů. Divize ESF provádí  
své klienty od žádosti po celou dobu udržitelnosti projektu.

SPOLEČNOST EMEA
Poskytuje profesionální služby v oblasti telekomunikací; hlasové a datové služby technologií GSM a CDMA, dále 
pevné linky a internetové telefony VoIP. Je rovněž provozovatelem call centra. Společnost EMEA je chráněnou 
dílnou.

SPOLEČNOST PARZLICH
Zabývá se kontinuální extruzí polymerních materiálů se zaměřením na automobilový průmysl. Produkuje bow-
deny, palivové potrubní systémy, zvukové a tepelné izolační profily či materiál pro výrobu izolačních prvků  
pro konektory.

Výroční zpráva NWT a.s., 2011/2012ˇ
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Svetové aktivity

Působení NWT a.s.:

 » Česká republika
 - EMEA s.r.o.
 - PARZLICH s.r.o.
 - ELGA s.r.o.

 » Slovensko
 - NWT Slovakia s.r.o.
 - NWT a.s., organizačná zložka

 » Velká Británie
 - NWT International Ltd.

 » Chorvatsko
 - Nove Svjetske Energetske Tehnologije d.o.o.
 - Nove Svjetske Solarne Tehnologije d.o.o.

 » Kypr
 - NWT HOLDING LIMITED
 - RR TECHNOLOGIES TRADING LIMITED

 » Španělsko
 - NEST – New Energy Systems Trade
 - BIO RECICLUM S.L.

Výroční zpráva NWT a.s., 2011/2012ˇ
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Reference

Bioplynová stanice Pěčín u Trhových Svinů, ČR

 » kogenerační jednotka: GE Jenbacher JMS 416
 » vstupní substráty: kukuřičná siláž, travní senáž
 » instalovaný výkon: 1 190 kWe

Bioplynová stanice Turčianské Teplice, SK

 » kogenerační jednotka: GE Jenbacher JMS 320
 » vstupní substráty: kejda skotu, kukuřičná siláž
 » instalovaný výkon: 999 kWe

Kogenerační jednotka na surový olej Otrokovice, ČR

 » motor: MTU; generátor: Marelli
 » palivo: rostlinný olej (řepkový, slunečnicový, palmový aj.)
 » instalovaný výkon generátoru: 227 kWe

Odplynění skládky Kuchyňky, Zdounky, ČR

 » kubatura skládky: 900 000 m³
 » počet kogeneračních jednotek: 2 
 » instalovaný výkon: 320 kWe

Termochemické zplyňování biomasy Martin, SK

 » vstupní materiál: 750 kg dřevní štěpky/hodina
 » tepelný výkon: 1 000 kWt
 » instalovaný výkon generátoru: 1 000 kWe

Pozemní FVE Kalinovo, SK

 » instalovaný výkon: 1 996 kWp
 » počet panelů: 9 504 ks
 » počet střídačů: 8 ks

Pozemní FVE Chrťany, SK

 » instalovaný výkon: 1 897 kWp
 » počet panelů: 9 108 ks
 » počet střídačů: 3 ks

Výroční zpráva NWT a.s., 2011/2012
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Reference

Pozemní FVE Pruské, SK

 » instalovaný výkon: 1 000 kWp
 » počet panelů: 4 748 ks 
 » počet střídačů: 71 ks 

Průmyslová střešní FVE Púchov, Kočkovce, SK 

 » instalovaný výkon: 989 kWp

Průmyslová střešní FVE Whartons Farm, UK

 » instalovaný výkon: 50 kWp
 » počet panelů: 244 ks

Reference v oblasti dodávky ICT:

 » Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 » Vysoké učení technické v Brně
 » Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 » Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
 » Nemocnice Kroměříž
 » Lesy České republiky, s. p.
 » Město Kroměříž
 » Město Přerov
 » XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.
 » NOKIA CZECH REPUBLIC s.r.o.
 » Pozemní stavitelství Zlín, a.s. 
 » Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
 » Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 
 » DURA.LINE CT, s.r.o. 
 » ELKO EP Holešov
 » FAST ČR, a.s.
 » FTL - First Transport Lines, a.s.
 » HYDRAULICS s.r.o.
 » KMOTR - Masna Kroměříž a.s.
 » Koryna nábytek a.s.
 » LUKROM, spol. s r.o.
 » SPUR a.s.
 » TAJMAC - ZPS, a.s.
 » TOSHULIN, a.s.
 » ZAPA Beton a.s.
 » INTEA - SERVICE s.r.o.

Výroční zpráva NWT a.s., 2011/2012
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Reference

 » TRIO export-import, a.s.
 » BIOMEDICA ČS s.r.o.
 » Kromexim a.s.
 » LAPP KABEL s.r.o.
 » Pivovar Zubr a.s., Přerov
 » ZLINER s.r.o., Zlín

Reference v oblasti telekomunikací a Internetu:

 » Fatra, a.s. 
 » Kroměřížská nemocnice, a.s.
 » LUKROM, spol s.r.o.
 » PILANA a.s.
 » TEiKO spol. s.r.o.
 » UNICORN - ČERPACÍ STANICE a.s.
 » Základní škola Hulín, okres Kroměříž
 » GTS Czech s.r.o.
 » DHL (Czech republic) s.r.o.
 » Ogilvy One a.s.

Reference v oblasti dodávky řešení - realizace  
slaboproudých technologií:

 » Bytový komplex Nad Závěrkou, Praha
 » Bytový komplex Nademlejnská, Praha
 » Fruta Podivín HAMÉ a.s.
 » OBI Brno Komín
 » Soud Hodonín 

Výroční zpráva NWT a.s., 2011/2012
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Financní výkazy

 » Rozvaha
 » Výkaz zisků a ztrát
 » Příloha k účetní závěrce

               - Příloha č. 1 účetní závěrky - cash flow
               - Příloha č. 2 účetní závěrky - přehled a vývoj dlouhodobého majetku
               - Příloha č. 3 účetní závěrky - organizační struktura NWT

Výroční zpráva NWT a.s., 2011/2012ˇ

















NWT a.s.
Účetní období od 01.03.2011 do 29.02.2012
(v tisících Kč)

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 

Název: NWT a.s. (dále „společnost“)

Sídlo: Hulín, nám. Míru 1217, okres Kroměříž, PSČ 768 24

Právní forma: akciová společnost

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 6207

Datum vzniku: 22. června 1995

Identifikační číslo: 634 69 511

Předmět podnikání: - výroba elektřiny

- projektová činnost ve výstavbě

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

- poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektrických 

a telekomunikačních zařízení

- přeprava, nákup, prodej, půjčování a uschovávání zbraní a střeliva 
 
 
Zápisy do obchodního rejstříku  

Dne 4. dubna 2011 byla do obchodního rejstříku zapsána změna funkce Bc. Martiny Vítkové v představenstvu 
společnosti, která se stala místopředsedkyní představenstva. Ke stejnému datu byl zapsán nový způsob jednání za 
společnost. Jménem společnosti jedná kterýkoliv člen představenstva samostatně.

Dne 8. dubna 2011 byla z obchodního rejstříku společnosti vymazána prokura.

Akcionáři 

Hlavním akcionářem společnosti k 29.02.2012 je:

NWT Holding Limited, Grigori Afxention 8, EL. PA. Livadioti, 3 RD, Larnaca, Kyperská Republika

Statutární a dozorčí orgány  

Statutárními orgány společnosti jsou k 29.02.2012:

Předseda představenstva: David Vítek

Místopředseda představenstva Bc. Martina Vítková

Člen představenstva Ing. Jiří Stodůlka



NWT a.s.
Účetní období od 01.03.2011 do 29.02.2012
(v tisících Kč)

Dozorčí rada k 29.02.2012:

člen dozorčí rady: Ing. Zdeněk Topič

člen dozorčí rady: Petra Večerková

člen dozorčí rady: Jitka Havlíčková

 
 
Organizační struktura společnosti 

viz příloha č. 3

Společnost zřídila organizační složku na Slovensku s názvem NWT a.s., organizačná zložka zapsaná v obchodním 
rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl Po, Vložka č. 216/S.



NWT a.s.
Účetní období od 01.03.2011 do 29.02.2012
(v tisících Kč)

2. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A POUŽITÉ ÚČETNÍ METODY 

a) Zásady vedení účetnictví 

Účetnictví je vedeno v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Částky v účetní závěrce a v příloze jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun (TKč), není-li uvedeno jinak.

b) Dlouhodobý nehmotný majetek 

Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a všechny 
náklady s pořízením související.

Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného majetku jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby 
ekonomické použitelnosti příslušného majetku. Je využito lineárního způsobu odpisování. Předpokládaná doba 
odpisování v letech je stanovena následovně:

Doba použitelnosti
2011

Doba použitelnosti
2010

Software 3 3
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 6
Ocenitelná práva 6 -

Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku přesahující TKč 40 za účetní období je aktivováno.

Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena činí od TKč 15 do
TKč 60 za položku, je aktivován na zvláštní analytický účet majetku a odpisován způsobem, uvedeným v předchozím 
odstavci.

c) Dlouhodobý hmotný majetek 

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a všechny 
náklady s pořízením související (např. dopravné a náklady na montáž). Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní 
činností se oceňuje vlastními náklady.

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku bylo sníženo o dotaci na pořízení majetku.

Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku byly vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby 
ekonomické použitelnosti příslušného majetku. U majetku zařazeného do užívání před rokem 2011 je využito 
zrychleného způsobu odpisování. Dlouhodobý hmotný majetek zařazený do užívání v roce 2011 a později je 
odpisován lineárně. Předpokládaná doba odpisování v letech je stanovena následovně:

Doba použitelnosti
2011

Doba použitelnosti
2010

Budovy, haly a stavby 30 30
Stroje, přístroje a zařízení 2-20 2-20
Dopravní prostředky 5 5
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Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů.
Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku přesahující TKč 40 za účetní období je aktivováno.

Dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena nepřevyšuje TKč 15
za položku, je účtován do nákladů při jeho pořízení.

Dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena od TKč 10 do TKč 40
za položku, je aktivován na zvláštní analytický účet majetku a odpisován po dobu dvou let.

d) Dlouhodobý finanční majetek 

Dlouhodobý finanční majetek je při nabytí oceněn v pořizovacích cenách. Součástí pořizovací ceny jsou přímé 
náklady s pořízením související (např. poplatky a provize makléřům a burzám).

e) Zásoby 

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou s použitím metody FIFO. Pořizovací cena zahrnuje cenu 
pořízení a veškeré náklady související s pořízením těchto zásob (zejména clo, dopravné, balné).

Pro účtování o přírůstcích a úbytcích zásob používá společnost metodu A (tj. metoda účtování o jednotlivých 
přírůstcích i úbytcích).

Vlastní nedokončená výroba je oceněna skutečnými výrobními náklady. Tyto náklady zahrnují především projektové 
dokumentace a materiálové náklady.

Opravná položka k zásobám je vytvářena v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než 
současná tržní hodnota příslušných zásob.

Opravná položka k zásobám nebyla vytvořena, neboť společnost nemá neupotřebitelné, pomaluobrátkové nebo 
zastaralé zásoby. 

f) Pohledávky a závazky 

Pohledávky a závazky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou. K obtížně vymahatelným pohledávkám je 
na vrub nákladů tvořena opravná položka. Způsob výpočtu opravné položky k pohledávkám je následující: 

Splatnost pohledávek překročena o Snížení hodnoty v %

více než 180 dní 20
více než 365 dní (pohledávky do 30 TKč) 100
více než 12 měsíců (pohledávky nad 30 Tkč) 33
více než 18 měsíců (pohledávky nad 30 Tkč) 50
více než 24 měsíců (pohledávky nad 30 Tkč) 66
více než 30 měsíců (pohledávky nad 30 Tkč) 80
více než 36 měsíců (pohledávky nad 30 TKč) 100

Pohledávky a závazky vůči spřízněným společnostem jsou vykázány následovně:
- pohledávky a závazky vůči spřízněným společnostem, které vznikly z obchodního styku, jsou vykázány 

v položce pohledávky/závazky z obchodního styku
- závazky z titulu nezaplacených úroků z půjčky vůči akcionáři, který nemá rozhodující ani podstatný vliv ve 

společnosti, jsou vykázány v položce jiné krátkodobé závazky.
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- pohledávky z titulu poskytnutých půjček ovládající osobě jsou vykázány v položce pohledávky – ovládaná nebo 
ovládající osoba

- pohledávky a závazky z titulu půjček vůči sesterským společnostem jsou vykázány v položce jiné krátkodobé 
pohledávky/závazky.

- Pohledávky a závazky vůči spřízněným společnostem z titulu cash-pollingu jsou vykázány v jiných 
krátkodobých pohledávkách a závazcích

g) Peníze a peněžní ekvivalenty 

Peněžní prostředky (hotovost a bankovní účty) jsou oceněny ve jmenovité hodnotě.

h) Vlastní kapitál 

Základní kapitál společnosti představuje výši kapitálu zapsanou v obchodním rejstříku. 

V souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku tvoří společnost zákonný rezervní fond ve výši 5 %
z čistého zisku ročně, dokud výše tohoto fondu nedosáhne 20 % základního kapitálu. Tento rezervní fond lze použít 
pouze k úhradě ztrát. 
 
 
i) Přijaté úvěry a půjčky 

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry a půjčky jsou zaúčtovány v jejich jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr či půjčku 
se považuje i část dlouhodobých úvěrů či půjček, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky.
 
 
j) Účtování výnosů a nákladů  

Výnosy a náklady jsou časově rozlišeny, tzn. jsou zařazeny do toho účetního období, do kterého věcně i časově 
přísluší.

V souladu s principem opatrnosti společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí rizik, 
ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa.
 
 
k) Přepočet cizí měny 

Majetek a závazky v cizí měně jsou přepočítávány na českou měnu v kurzu platném ke dni uskutečnění příslušné
účetní operace, vyhlášeném k tomuto datu Českou národní bankou („ČNB“).

Všechna peněžní aktiva a pasiva, pohledávky a závazky vedené v cizích měnách byly přepočteny v rámci roční účetní 
závěrky kurzem zveřejněným ČNB k rozvahovému dni. Veškeré realizované a nerealizované kursové zisky a ztráty 
jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty.

l) Daň z příjmů 

Daň z příjmů ve výkazu zisku a ztráty za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. 

Splatnou daň z příjmů společnost vypočetla s použitím platné daňové sazby z hospodářského výsledku, upraveného 
o stálé a přechodné rozdíly.

Položka splatné daně ve výkazu zisku a ztráty zahrnuje vedle splatné daně běžného období i doměrky a vratky za 
minulá období.



NWT a.s.
Účetní období od 01.03.2011 do 29.02.2012
(v tisících Kč)

V rozvaze byl závazek z titulu splatné daně ponížen o pohledávku ze zaplacených záloh na daň z příjmů.

Odložená daň zohledňuje všechny dočasné rozdíly mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo pasiva v rozvaze a jejich 
daňovou hodnotou. Uplatňuje se zde sazba daně z příjmů právnických osob platná pro účetní období, ve kterém se 
očekává realizace odložené daně. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že bude 
možné ji daňově uplatnit v následujících účetních obdobích.

m) Penzijní připojištění  

 
Společnost v současné době neposkytuje svým zaměstnancům žádná penzijní připojištění. 

K financování státního důchodového pojištění hradí společnost pravidelné zákonné odvody do státního rozpočtu.

n) Leasing 

Pořizovací cena majetku získaného formou finančního a operativního leasingu není aktivována. Leasingové splátky 
jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu. Dochází-li po uplynutí doby leasingu k realizaci 
kupní opce, je majetek aktivován ve výši odkupní ceny, resp. v případě bezplatného převodu majetku ve výši 
reprodukční pořizovací ceny.

o) Odchylky uspořádání některých položek ve finančních výkazech, změny způsobů 
oceňování, srovnatelnost údajů z minulého a běžného období 

Ve srovnání s minulým účetním obdobím nedošlo k žádným podstatným změnám způsobů oceňování, odpisování 
a účtování.

Účetní závěrka společnosti NWT a.s. je agregovanou účetní závěrkou obsahující i účetní závěrku organizační složky 
na Slovensku.

Za účelem dosažení věrného obrazu jsou v rozvaze pod pohledávkami a závazky zahrnuty vedle dohadných účtů 
aktivních a pasivních také příjmy resp. výdaje příštích období, protože mají stejný charakter jako pohledávky a 
závazky (na rozdíl od jejich bilančního zařazení předepsaného vyhláškou č. 500/2002 Sb. v platném znění).

3. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ, HMOTNÝ A FINANČNÍ MAJETEK 

a) Přehled dlouhodobého majetku 

 
Přehled o vývoji dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku za období od 01.03.2011 do 29.02.2012
je uveden v příloze č. 2.

K zajištění pohledávky, existující nebo v budoucnu vzniklé ve výši TKč 100.000, a pohledávek, které mohou vznikat 
do 31.12.2100, a to do výše TKč 100.000 jsou nemovitost ve Zlíně zajištěny zástavním právem ve prospěch 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Souhrnná výše drobného hmotného dlouhodobého majetku a drobného nehmotného dlouhodobého majetku 
zaúčtovaného přímo do nákladů činila v jednotlivých letech:
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01.03.2011 -
29.02.2012

01.03.2010-
28.02.2011

Drobný nehmotný dlouhodobý majetek 10 8
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1.874 1.723
Celkem 1.884 1.731

V účetním období obdržela společnost investiční dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši TKč 88.
O tyto dotace byla snížena pořizovací cena majetku.

b) Dlouhodobý finanční majetek 

 
Majetkové účasti v ovládaných a řízených osobách 

Název společnosti, sídlo 
Pořizovací 

cena 

Podíl na
základním 

kapitálu ( %)
Vlastní 
kapitál 

Zisk/ztráta 
běžného roku 

Dividendy/
Podíly na 

zisku

K 29.02.2012
NWT Slovakia, s.r.o. *) 128 100 TEUR 1412 TEUR 1365 0
NWT – DEG Trade s.r.o. *) 100 50 TKč 185 TKč -6 0
NWT Energo Domov s.r.o.*) 100 100 TKč 25 TKč -146 0
BIO RECICLUM S.L. 45 60 - - 0
Celkem 373

*) jedná se o údaje z účetní závěrky sestavené k 31.12.2011

4. ZÁSOBY  

K 29.02.2012 K 28.02.2011

Nedokončená výroba a polotovary 599 2.059
Zboží 20.209 176.875
Celkem (Brutto) 20.808 178.934
Opravná položka k zásobám 0 0
Celkem (Netto) 20.808 178.934

5. POHLEDÁVKY  
 
 

K 29.02.2012 K 28.02.2011

Krátkodobé pohledávky 381.322 399.195
Dlouhodobé pohledávky 490 1.887
z toho pohledávky se zbývající dobou do splatnosti nad 5 let 0 0
Celkem pohledávky (Brutto) 381.812 401.082
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Pohledávky vykázané jako dlouhodobé pohledávky mají dobu zbývající do splatnosti kratší než 5 let. Jedná se 
především o zádržné ve výši TKč 146 (28.02.2011: TKč 1.659). V rámci dlouhodobých pohledávek je k 29.02.2012
vykázána odložená daňová pohledávka ve výši TKč 337 (28.02.2011: TKč 228).

V rozvaze vykázané dlouhodobé pohledávky jsou pouze do splatnosti.

V rozvaze vykázané krátkodobé pohledávky mají následující strukturu z hlediska splatnosti:

Pohledávky 
z obchodního 

styku
Ostatní 

pohledávky Celkem

K 29.02.2012
Do splatnosti 134.085 216.155 350.240
Po splatnosti 31.082 0 31.082
Brutto 165.167 216.155 381.322
Opravné položky k pohledávkám -1.789 -1.215 -3.004
Celkem (Netto) 163.378 214.940 378.318

K 28.02.2011
Do splatnosti 94.953 134.855 229.808
Po splatnosti 169.387 0 169.387
Brutto 264.340 134.855 399.195
Opravné položky k pohledávkám -1.920 0 -1.920
Celkem (Netto) 262.420 134.855 397.275

Nezaplacené pohledávky z obchodního styku nejsou zajištěny.

6. POSKYTNUTÉ PŮJČKY  

Společnost poskytla následující půjčky :

K 29.02.2012

Dlužník

Výše půjčky vč. 
úroků

TKč/TEUR
Úroková sazba

v %
Z toho splatno 
do 1 roku TKč

Z toho splatno 
nad 1 rok

TKč

NWT Holding Limited TKEUR 6.557* 5% 162.874 0

David Vítek TEUR 12* 5% 310 0

Srněnský TKč 806 5,5% 806 0

NWT Biotechnologie s.r.o. TKč 171 5% 171 0

Elga s.r.o. TKč 26.149 15% 26.149 0

NWT Biomass Technology TKč 5 9% 6 0
Celkem 190.316 0

* K datu účetní závěrky přepočteno kurzem ČNB.
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K 29.02.2011

Dlužník

Výše půjčky vč. 
úroků

TKč/TEUR
Úroková sazba

v %
Z toho splatno 
do 1 roku TKč

Z toho splatno 
nad 1 rok

TKč

Bc. Martina Vítková TKč 31.066 5% 31.066 0

Bc. Martina Vítková TEUR 56* 5% 1.365 0

Srněnský TKč 750 5,5% 750 0

RR Technologies Trading Limited TKč 63 1% 63 0

Mar.Kar.ENERGY TKč 809 15% 809 0
Celkem 34.053 0

* K datu účetní závěrky přepočteno kurzem ČNB.

7. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ  

K 29.02.2012 K 28.2.2011

Náklady příštích období 4.628 3.657
Celkem 4.628 3.657

 

Jako náklady příštích období jsou vykázány především časově rozlišené leasingové splátky ve výši TKč 1.844 
(28.02.2011: TKč 2.921).

8. VLASTNÍ KAPITÁL 

a) Základní kapitál 

Hlavní akcionář K 29.02.2012 Počet akcií K 28.02.2011 Počet akcií 

NWT Holding Limited,
Kyperská republika,
Akcie v jmenovité hodnotě Kč 1.000,
plně splacené 7.367 7.367 7.367 7.367

Ostatní akcionáři 726 726 726 726
Celkem 8.093 8.093 8.093 8.093
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b) Změny stavu vlastního kapitálu 

Základní 
kapitál   

Fondy 
ze zisku

Výsledek 
hospodaření 
minulých let

Zisk běžného 
období

Vlastní 
kapitál
celkem

K 28.2.2010 8.093 13.643 0 8.392 30.128
Převod výsledku 
minulého období 0 0 7.389 -7.389 0
Výplata podílů na 
zisku 0 0 0 -1.003 -1.003
Výsledek účetního 
období 0 0 0 15.465 15.465
K 28.2.2011 8.093 13.643 7.389 15.465 44.590
Převod výsledku 
minulého období 0 773 14.692 -15.465 0
Výsledek účetního 
období 0 0 0 17.792 17.792
K 29.02.2012 8.093 14.416 22.081 17.792 62.382

Na základě rozhodnutí řádných valných hromad společnosti bylo v souladu s předloženým návrhem s hospodářským
výsledkem roku 2010 a 2009 naloženo následovně:

2010 2009
Povinný příděl do rezervního fondu 773 0
Výplata dividend 0 1.003
Zisk převedený do nerozdělených zisků 14.692 7.389
Zisk po zdanění 15.465 8.392

9. REZERVY 
 
 
Jednotlivé rezervy se mezi rozvahovými dny 28.02.2011 a 29.02.2012 vyvíjely následovně:

Zůstatek 
k 28.02.2011

Tvorba 
rezerv

Zúčtování 
rezerv

Zůstatek 
k 29.02.2012

Zákonná rezerva na opravy 2.700 0 2.700 0

Ostatní rezervy 2.000 1.500 1.000 2.500
Celkem 4.700 1.500 3.700 2.500
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10. ZÁVAZKY 

K 29.02.2012 K 28.02.2011

Krátkodobé závazky 366.698 546.207
Dlouhodobé závazky 1.021 8.692
z toho závazky se zbývající dobou do splatnosti nad 5 let 0 0
Celkem závazky 367.719 554.899

V rámci dlouhodobých závazků je k 29.02.2012 vykázána dlouhodobá. půjčka ve výši TKč 1.021 (28.02.2011: TKč 
5.421) viz bod 11 přílohy. K 28.02.2011 je dále dlouhodobých závazcích vykázáno zádržné ve výši TKč 3.271.

V rozvaze vykázané dlouhodobé závazky ve výši jsou z do splatnosti.

V rozvaze vykázané krátkodobé závazky mají následující strukturu z hlediska splatnosti:

Závazky 
z obchodního 

styku
Ostatní

závazky Celkem

Do splatnosti* 202.154 139.017 341.171
Po splatnosti 25.527 0 25.527
Celkem k 29.02.2012 227.681 139.017 366.698

Do splatnosti 385.082 123.613 508.695
Po splatnosti 37.512 0 37.512
Celkem k 28.2.2011 422.594 123.613 546.207

*Z toho závazky k podnikům ve skupině TKč 161.744.

Přehled o závazcích vůči orgánům státní správy:

Sociální 
zabezpečení

Zdravotní 
pojištění

Daňové
závazky

Do splatnosti 955 409 1.500
Celkem k 29.02.2012 955 409 1.500

Do splatnosti 974 419 1.979
Celkem k 28.2.2011 974 419 1.979
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11. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŘIJATÉ PŮJČKY 

Společnosti byly poskytnuty následující bankovní úvěry:

Poskytovatel úvěru 
Účel úvěru 
Způsob zajištění

Celková výše 
úvěru 

Nesplacená část
Úroková sazba

v %

Z toho  
splatno 

do 1 roku 
TKč

Z toho 
splatno za 1 
až 5 let TKč

Z toho 
splatno po 
více než 5 

letech
TKč

29.02.2012

Raiffeisen Bank a.s.*
Financování investic

5.000
3.333

3M Pribor 
+1,4% 512 2.052 769

Uni Credit Bank Czech 
Republic, a.s.
Kontokorentní úvěr***

100.000
11.977

Pribor/Euribor
+ 1,9% 11.977 0 0

Celkem 15.310 12.489 2.052 769
28.2.2011

Raiffeisen Bank a.s.*
Financování investic

5.000
3.846

3M Pribor 
+1,4% 513 2.051 1.282

Československá obchodní 
banka, a.s.
Kontokorentní úvěr**

20.000
12.229

Pribor 
+ 1,6% 12.229 0 0

Celkem 16.075 12.742 2.051 1.282

* úvěr byl v roce 2010 zajištěn následovně:
- zástava nemovitosti
- vinkulace pojistného plnění
K 29.02.2012 není úvěr zajištěn

** úvěr byl zajištěn následovně:
- Blankosměnka vlastní vystavená společností na řad banky
- Zástavní právo k pohledávkám
- Zástava nemovitostí 
- Vinkulace pojistného plnění

*** úvěr je zajištěn následovně:
- Zástavní právo k pohledávkám z vkladu na rezervním účtu
- Vlastní blankosměnka
- Zástavním právo k nemovitostem
- Postoupení pohledávek
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Účetní období od 01.03.2011 do 29.02.2012
(v tisících Kč)

Společnost přijala následující půjčky:

Poskytovatel půjčky

Zůstatek
půjčky vč. 

úroků
TKč/TEUR

Úroková 
sazba

v %

Z toho  
splatno

do 1 roku 
TKč

Z toho 
splatno za 1 
až 5 let TKč

Z toho 
splatno po 
více než 5 

letech
TKč

Petra Večerková TKč 1.021 5% 0 1.021 0

Ing. Jiří Stodůlka TKč 47 5% 47 0 0

NWT Slovakia, s.r.o. TEUR 3.790* 5% 94.131 0 0

Watt & Peak TKč 50 9% 50 0 0

Sorus a.s. TEUR 3* - 74 0 0
Celkem Tkč 48.444 94.301 1.021 0

28.2.2011

Bc Martina Vítková TKč 15.866 5% 0 15.866 0

Ing. Jiří Stodůlka TKč 2.128 5% 0 2.128 0

CITe s.r.o. TKč 40 4,62% 40 0 0

CITe s.r.o. TKč 3.807 4,62% 0 0 3.807

CITe s.r.o. TKč 986 4,62% 0 986 0

A Westwood holding a.s. TKč 1.166 4% 1.166 0 0
Celkem 23.993 1.206 18.980 3.807

*K datu účetní závěrky přepočteno kurzem ČNB.
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Účetní období od 01.03.2011 do 29.02.2012
(v tisících Kč)

12. MAJETEK A ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE; POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY; 
CIZÍ MAJETEK UVEDENÝ V ROZVAZE  

Společnosti byly k 29.02.2012 vystaveny bankovní záruky u Československé obchodní banky, a.s. ve výši TKč 10.793 a 
u UniCredit Bank Czech Republic, a.s ve výši TEUR 352 a TKč 3.516. Záruky jsou vystaveny na dobu 1- 5 let. Většina 
záruk představuje náhradu zádržného.

Neexistují žádné další eventuelní závazky, které nejsou uvedeny v rozvaze ani v příloze k účetní závěrce. Společnost 
nedisponuje ani žádným majetkem, který není vykázán v rozvaze.

13. OBCHODNÍ OPERACE NEUVEDENÉ V ROZVAZE  

Ve společnosti neproběhly žádné významné obchodní operace neuvedené v rozvaze, které by z hlediska rizika resp. 
užitků byly významné pro posouzení finanční situace společnosti.

 
 
14. TRŽBY Z PRODEJE VLASTNÍCH VÝROBKŮ, ZBOŽÍ A SLUŽEB 

Tržby z prodeje vlastních výrobků, zboží a služeb se člení následovně:

2011 2010
Tuzemsko Zahraničí Tuzemsko Zahraničí

Tržby za prodej zboží 192.465 156.366 240.930 87.340

Tržby za prodej služeb 268.484 568.564 2.796.090 234.443
Celkem 460.949 724.930 3.037.020 321.783

15. ANALÝZA ZAMĚSTNANCŮ A STRUKTURA OSOBNÍCH NÁKLADŮ 

Počet zaměstnanců 01.03.2011 -
29.02.2012

01.03.2010-
28.02.2011

Průměrný přepočtený počet členů vedení 22 16
Průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců 145 154
Celkem 167 170

Vedení společnosti zahrnuje ředitele a vedoucí pracovníky, kteří jsou jim přímo podřízeni, pokud jsou zaměstnanci
společnosti.

Přehled o osobních mzdových nákladech:



NWT a.s.
Účetní období od 01.03.2011 do 29.02.2012
(v tisících Kč)

Vedení Ostatní Celkem

01.03.2011- 29.02.2012
Mzdové náklady 7.740 30.172 37.912
Odměny členům orgánů společnosti 434 - 434
Sociální a zdravotní pojištění 2.631 10.182 12.813
Ostatní sociální náklady 294 1.144 1.438
Celkem 11.099 41.498 52.597
01.03.2010 – 28.02.2011
Mzdové náklady 4.584 32.529 37.113
Odměny členům orgánů společnosti 210 0 210
Sociální a zdravotní pojištění 1.528 10.845 12.373
Ostatní sociální náklady 0 1.494 1.494
Celkem 6.322 44.868 51.190

16. ODMĚNY A OSTATNÍ PLNĚNÍ ČLENŮM STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH 
ORGÁNŮ  

 
V období od 01.03.2011 do 29.02.2012 ani v období od 01.03.2010 do 28.02.2011 nebyly poskytnuty žádné odměny 
(nad rámec mzdy jako zaměstnanec) půjčky, úvěry, záruky ani jiná nepeněžní plnění členům statutárních a dozorčích 
orgánů

17. PŘIJATÉ DOTACE NA PROVOZNÍ ÚČELY  
 
Během uplynulého účetního období získala společnost provozní dotaci ve výši TKč 3.420. Tyto dotace byly 
poskytnuty úřadem práce, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

18. DAŇ Z PŘÍJMŮ 

Daňový náklad v jednotlivých obdobích zahrnuje:

01.03.2011 -
29.02.2012

01.03.2010-
28.2.2011

Splatná daň 4.430 4.161
Odložená daň -109 -440
Celkem 4.321 3.721



NWT a.s.
Účetní období od 01.03.2011 do 29.02.2012
(v tisících Kč)

Splatná daň z příjmů v jednotlivých obdobích je stanovena následovně:

01.03.2011 -
29.02.2012

01.03.2010-
28.2.2011

Zisk před zdaněním 22.113 19.186
Čistá úprava na daňový základ 1.191 2.748

Daňový základ 23.304 21.934

Daňová povinnost běžného účetního období (2011:19%, 
2010: 19 % ze základu daně) 4.428 4.168
Sleva na dani 0 -7

Zaplacená daň v zahraničí, kterou nelze započíst 2 0

Daň z příjmů splatná (náklad) 4.430 4.161

Odložená daň je vypočtena ze všech dočasných rozdílů sazbou, platnou pro účetní období, ve kterém se očekává 
realizace odložené daně. Lze ji analyzovat následovně:

K 29.02.2012 Sazba daně K 28.2.2011 Sazba daně
Dlouhodobý hmotný majetek -726 19 % -798 19 %

Rezervy 2.500 19% 2.000 19%

Celkem 1.774 1.202
Odložený daňový závazek (-)/(+)pohledávka 337 228

 
19. TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI 

Společnost se v obdobích 2011, resp. 2010 nepodílela na žádných významných transakcích se spřízněnými stranami 

nezbytných pro pochopení finanční situace společnosti, které by nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek.

Přehled pohledávek a závazků vůči podnikům ve skupině:

K 29.02.2012 K 28.02.2011

Pohledávky
Pohledávky z obchodního styku 14.709 80.872

Půjčky poskytnuté 189.510 33.302

Ostatní pohledávky (cashpooling) 1.274 16.838

Pohledávky celkem 205.493 131.012

Závazky
Závazky z obchodního styku 161.744 285

Půjčky přijaté 95.249 47.444

Cashpoling 17.509 0

Ostatní závazky 20 21

Závazky celkem 274.522 47.750



NWT a.s.
Účetní období od 01.03.2011 do 29.02.2012
(v tisících Kč)

 
20. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 
 
 
Viz příloha č.1

Společnost sestavila přehled peněžních toků s využitím nepřímé metody. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý
likvidní finanční majetek, který lze kdykoliv převést na peněžní prostředky. 

21. UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
 
 
Mezi rozvahovým dnem a vyhotovením této roční účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly 
významný dopad na účetní závěrku k 29.02.2012.
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nám. Míru 1217
768 24 Hulín
tel.: +420 573 505 000

ČESKÁ REPUBLIKA
www.nwt.cz  |  nwt@nwt.cz  |  800 570 570

Gajova 4
811 09 Bratislava

SLOVENSKO
www.nwt.sk  |  nwt@nwt.sk  |  0800 555 560

Unit 28 Morehouse Farm, Ditchling Road 
Wivelsfield, West Sussex, RH17 7RE
tel.: +44 790 054 6891

VELKÁ BRITÁNIE
www.nwt.uk.com  

Calle de Teide No 4
28703 San Sebastián de los Reyes
tel.: +34 692 889 282

ŠPANĚLSKO
www.nest-sl.com  




