VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2007

Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážené dámy, vážení pánové, akcionáři,
opět mám tu příležitost v několika větách zhodnotit výsledky našeho závodu na
energetické využití odpadů TERMIZO, a opět musím konstatovat, že v roce 2007
bylo v mnoha ohledech dosaženo rekordních výsledků.
Ekonomické zdraví závodu, a taktéž v neposlední řadě jeho vliv na životní prostředí,
závisí zejména na umu kolektivu zaměstnanců udržet zařízení v provozu po co
nejdelší možný fond pracovní doby v kalendářním roce. Toto odvisí od pečlivého
plánování a provádění údržby, zodpovědného a kvalifikovaného přístupu provozních
zaměstnanců, technického vedení, úseku obchodu, a v neposlední řadě i pracovníků
ostatních obslužných profesí. A tento velmi kvalitní tým pracovníků provozoval
zařízení našeho závodu v roce 2007 celkem 8259 hodin, což představuje 94,3%
využití pracovního fondu v roce. Tímto parametrem se naše spalovna řadí k
naprosté špičce ve vyspělé Evropě, a zároveň je to nejlepší výsledek v historii
závodu.
Z vysoce efektivního provozu závodu se odvíjí rekordní objemy vyrobených energií,
tepla a elektrické energie, a s tím i rekordní tržby za tyto komodity.
Management společnosti v 2007 realizoval celou řadu technických opatření na
eliminaci neustále se zvyšující průměrné výhřevnosti odpadu. Taktéž vedl obchodní
jednání s cílem vyloučit tyto odpady ze spalování, avšak vždy se snahou, aby se tato
řízená selekce negativně nepromítla do vzájemných vztahů s obchodními partnery.
Tato opatření přinesla výsledky v podobě nárůstu prosazeného odpadu v
meziročním srovnání 2007/2006 o 1305 tun. Přesto však ještě nebylo dosaženo
projektovaného prosazení odpadů.
Pro konečné dosažení projektovaného množství prosazeného odpadu o celkové
roční zpracované hmotnosti 96 000 tun za rok, které si management společnosti
vytkl jako jeden ze svých hlavních cílů, bude nutné ještě realizovat celou řadu
technických a organizačních opatření. Jedná se zejména o řešení umístění
tepelných přebytků závodu v letních měsících, upgrade řídícího systému spalování,
optimalizace metod a frekvence čištění spalovací komory a parního kotle, a v
neposlední řadě též obchodní a organizační opatření při volbě co nejvhodnějšího
odpadu ke spalování.
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Úvod

2.1 ÚVOD
V roce 2008 bylo dosaženo nejlepších výsledků za celou historii závodu. Provoz
zařízení byl plynulý a vyrovnaný, téměř bez neplánovaných přerušení provozu. Bylo
tedy dosaženo rekordního využití hodinového provozního fondu zařízení za celou
dobu existence závodu, a to 8 259 hodin z celkových 8 760 hodin v běžném
kalendářním roce.
Již zmíněný velmi plynulý provoz zařízení vyústil v doposud rekordní výrobu tepla
v historii závodu (1 009 389 GJ), ze kterých bylo 739 392 GJ předáno do distribuční
sítě centrálního zásobování teplem.
Také výroba elektrické energie byla rekordní, kdy bylo vyrobeno 19 151 MWh
elektrické energie, a do rozvodné sítě SČE dodáno 8 457 MWh.
Velkým přínosem jsou jak již probíhající, tak i připravované výzkumné úkoly
z mezinárodního programu EUREKA.
V roce 2007 byl závěrečnou oponenturou ukončen projekt DIOXIN/DIOXIN 2, s
hodnocením výsledků „Vynikající výsledky mezinárodního významu“.
Dále probíhal druhý výzkumný úkol z evropských fondů EUREKA, a to BIOFIX.
Tento úkol řeší užití spalinového CO2 pro výrobu biopaliv (bioetanolu), což je
celosvětově preferovaná náhrada nafty. Tento projekt, a již jeho dílčí výsledky, si v
roce 2007 zasloužil velkou pozornost odborné i laické veřejnosti z celého světa.
Oba tyto výzkumné úkoly jsou finančně podporovány z evropských fondů,
prostřednictvím národního programu EUREKA.
Za jeden z úspěchů managementu lze jistě pokládat i nulovou fluktuaci v roce 2007,
Vždyť pro bezporuchový chod závodu je mimo jiné zcela stěžejní udržet si vysoce
kvalifikované zaměstnance.
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Vývoj ve společnosti v roce 2007 > Ekonomický vývoj > Výnosy
2.2 EKONOMICKÝ VÝVOJ
Předvídatelný a zdravý ekonomický vývoj společnosti je závislý zejména na
bezporuchovém provozu zařízení, od kterého se odvíjí realizace tržeb společnosti za
přijatý odpad, prodané teplo, elektrickou energii a vyseparovaný železný šrot.
Neméně důležité je též důsledné řízení nákladových potřeb společnosti.
2.2.1 Výnosy
2.2.1.1 Množství přijatého odpadu
V roce 2007 bylo do zařízení TERMIZO a.s. přijato celkem 90 847 tun komunálních
a jim podobných odpadů, a 91 165 tun bylo v tomto roce energeticky využito.
V průběhu roku 2007 stejně jako v roce předchozím management řešil postupný
vzestup průměrné výhřevnosti odpadu, který byl zapříčiněn enormním nárůstem
objemu odpadů zejména z výroby pro automobilový průmysl. Jelikož tyto vysoce
výhřevné složky konkurují ostatním odpadům, nebylo možné zcela využít
projektovanou kapacitu zařízení.
Ve spolupráci s dodavateli se postupně daří tento problém řešit, i když je nutné
konstatovat, že v Libereckém kraji citelně chybí alternativní zařízení na využití
odpadů o vysoké výhřevnosti. Další řešení management společnosti nalezl ve
zvýšení energetické výkonnosti zařízení.
Vývoj množství dodaných odpadů do zařízení v letech 1999 – 2007 je zachycen
v následujícím grafu:

Přijatý odpad 1999 - 2007 v tunách
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2.2.1.2 Objem vyrobeného tepla
Za doposud rekordní výrobou tepla za celou historii závodu stojí zejména vysoce
spolehlivý provoz s minimem neplánovaných odstávek a výpadků. Dalším faktorem
byla bezesporu velmi dobrá spolupráce s naším největším obchodním partnerem –
Teplárnou Liberec a.s. Díky této spolupráci při dispečerském řízení zdrojů tepla do
sítě CZT bylo umístěno na trh jeho doposud rekordní množství. Dalším, již
zmíněným faktorem, je průměrně vyšší výhřevnost dodávaného paliva. Vývoj
množství dodaného tepla 1999 – 2007 je zachycen v následujícím grafu:

Vyrobené teplo 1999 - 2007 v GJ
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2.2.1.3
Tržby za přijatý odpad a vyrobené teplo
O vývoji tržeb ve stěžejních komoditách (za vyrobené teplo, za dodaný odpad a za
prodanou elektřinu) v letech 1999 až 2007 vypovídá následující graf:
Tržby za odpad

Vybrané tržby v letech 1999-2007 v Kč

Tržby za teplo

Tržby za elektřinu
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2.2.2 Náklady
2.2.2.1 Odpisy
Odpisy jsou nejvýznamnější nákladovou položkou, podílející se na celkových
nákladech 26 procenty. Po změně odpisové politiky v roce 2003 společnost
pokračuje již pátým rokem v uplatňování lineárních odpisů dlouhodobého majetku.
2.2.2.2

Úroky

Původně se jednalo se o úroky z úvěru, který společnost čerpala při výstavbě
spalovny. Úvěr byl přefinancován a nyní se jedná o úroky ze závazků
k nebankovním subjektům ve skupině.
2.2.2.3

Náklady na opravy a udržování, spotřeba náhradních dílů

Náklady na opravu a udržování a spotřeba náhradních dílů vychází především
z plánu oprav. Tyto náklady jsou čerpány v souvislosti s provozními potřebami.
Skutečnost čerpání těchto nákladů vykazuje obvykle velmi dobrou korelaci s plánem.

2.2.2.4

Odvoz a uložení odpadů

V letech 1999 – 2002 byla směs strusky a vypraného popílku, vznikající ze spalování
odpadů a čištění spalin, ukládána jako odpad na skládku. Díky řízeným zásahům
v procesu vypírání strusky a zavedení separace magnetických kovů bylo složení této
směsi zásadně vylepšeno. Příznivé chemické vlastnosti (třída vyluhovatelnosti I,
nulová ekotoxicita) umožnily tuto směs strusky a vypraného popílku certifikovat jako
výrobek – popílek a směsi s popílkem pro násypy a zásypy (SPRUK). Tento materiál
je velmi vhodný například pro rekultivace skládek, násypy, zásypy a silniční
stavitelství. Navíc po instalaci hvězdicového síta byly odstraněny estetické vady
vyráběného materiálu. V současné době se tento materiál používá především pro
stavby v prostoru skládek odpadu (kazety, vnitřní komunikace apod.). Využití směsi
strusky a vypraného popílku jako stavebního výrobku je 95%. Pět procent vyrobené
směsi jsou kvalifikována jako odpad.
Množství odpadu, které společnost TERMIZO a.s. ročně vyprodukuje, se každým
rokem snižuje. Je tedy logické, že meziročně klesají i náklady na uložení odpadu.
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V následujícím grafu je zobrazen vývoj výše zmíněných nákladů v letech 1999 –
2007:

Vybrané náklady 1999 - 2007
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2.2.3 Cash flow
Společnost měla v roce 2007 vyrovnané cash flow a své závazky hradila v termínech
splatnosti.
2.2.3 Hospodářský výsledek
Za rok 2007 bylo dosaženo hospodářského výsledku 32 271 tis. Kč. Tento dosažený
hospodářský výsledek je nižší než původně plánovaný, a to o 3 788 tis. Kč.
Důvodem nižšího hospodářského výsledku oproti plánu je skutečnost, že v roce
2007 byla snížena položka odložené daňové pohledávky o 14 739 tis. Kč, což
představuje fakt, že společnost je schopna generovat pozitivní základ daně. Tato
skutečnost však nebyla v plánu na rok 2007 obsažena. Lze tedy konstatovat, že z
provozního pohledu byl plán roku 2007 převýšen zejména v těchto položkách
Î vyšší výrobou tepla;
Î vyšší výrobou elektrické energie;
Î vyšší dodávkou odpadů a tím i vyššími tržbami za přijatý odpad
Î snížením nákladových položek provozních nákladů – např. spotřeby chemikálií,
náhradních dílů, oprav, spotřeby zemního plynu apod.
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Vývoj hospodářských výsledků společnosti v letech 1999 - 2007 je zobrazen
v následujícím grafu:
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2.2.5 Souhrnné hodnocení ekonomického vývoje
Ekonomický vývoj společnosti lze v roce 2007 charakterizovat jako vyrovnaný se
stoupajícím
trendem
výroby
hlavních
komodit,
bez
nárazů
a nepředvídaných vlivů. Společnost v roce 2007 hradila ve splatnosti všechny své
závazky z běžného obchodního styku, její cash flow bylo vyrovnané. Společnost
plnila splátkový kalendář umořování úvěru na pořízení investice.
2.2.6. Významná následná událost po datu podpisu účetní závěrky
Vedení společnosti nejsou známy, žádné jiné významné následné události, které by
měly vliv na účetní závěrku k 31. prosinci 2007.
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Politika společnosti v pracovně právních vztazích
2.3 POLITIKA SPOLEČNOSTI V PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAZÍCH
Ve společnosti pracuje 38 zaměstnanců. Fluktuace byla v roce 2007 nulová, což
vedení společnosti považuje za jednoznačný důkaz správně nastavené a citlivě
vedené personální a mzdové politiky. Společnost až na výjimky uzavírá se
zaměstnanci pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Pro dlouhodobou stabilizaci
zaměstnanců je vytvořen systém podpory a naturálních plnění (příspěvek na
stravování, poskytnutí vstupenek do bazénu, posilovny, sauny či aerobiku,
poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním
příspěvkem). Zaměstnanci v odborové organizaci organizováni nejsou.

2.4 HODNOCENÍ DOSAŽENÍ PARAMETRŮ VE VZTAHU K ŽIVOTNÍMU
PROSTŘEDÍ, PLNĚNÍ EKOLOGICKÝCH LIMITŮ
Pro ilustraci uvádíme v tabulce průměrné koncentrace vyčištěných spalin v roce
2007 (mg/m3). Měření byla prováděna při 100% výkonu tj. 35 t vysokotlaké páry/hod.
Mimo složky měřené nepřetržitě přístroji zabudovanými přímo ve spalovně jsou
v této tabulce uvedeny i výsledky měření autorizovaných měřících skupin, podle
postupů určených českou i evropskou legislativou.

Parametr

Limit EU

Hodnota

Prach

30

0,007

Plynné sloučeniny jako HCl

60

0,7

Plynné sloučeniny jako HF

1

0,5

Oxidy síry jako SO2

200

3

Oxidy dusíku jako NOx

400

137

CO

100

6

20

0,01

-

4

Hg

0,05

0,014

Cd+Tl

0,05

0,008

0,5

0,039

0,1

0,04

Organické látky jako C
NH3

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Ni+Mn+V
3

PCDD/F (ng TE/m )
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Hlavní environmentální efekty

Hlavní environmentální efekty provozu v roce 2007
Îsnížení emisí prachu do ovzduší 5 krát na extrémně nízkou hodnotu 2 kg ročně
Îvysoký standard
kanalizačního řádu

kvality

vyčištěných

procesních

vod

vypouštěných

do

Îzachování vysoké účinnosti materiálového využívání železného šrotu díky
dovybavení a kvalitní údržbě separační linky
Îjako jediná česká spalovna a ekvivalentní energetický zdroj v ČR nepřekračujeme
emisní limity Integrovaného registru znečištění do ovzduší, vod a půdy a to již čtyři
roky po sobě
Îv roce 2007 byla dopracována legislativa EU mediálně nejvíc diskutovaných emisí
dioxinů do popelovin. Ohlašovací hodnotu podkračujeme 150krát, tedy popeloviny
jsou hodnoceny jako neobsahující dioxiny a bez nebezpečných vlastností.
Procentické
Procentické porovná
porovnání emisí
emisí do ovzduší
ovzduší s legislativní
legislativními limity
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52
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Jak je z výše uvedených údajů zřejmé, zařízení v roce 2007 s velikou rezervou plnilo
veškeré emisní limity, dané národní legislativou i legislativou Evropské unie. Dále se
potvrzuje vynikající účinnost dioxinového filtru REMEDIA, který byl instalován
v závěru roku 2003.
Velkým přínosem pro životní prostředí bylo i řízení provozu ve smyslu
environmentálního managementu dle mezinárodní normy EMS ISO 14001, kdy se
společnost zavázala k neustálému zlepšování procesů a potlačování aspektů
negativních dopadů své činnosti na životní prostředí.
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Směry dalšího rozvoje

2.5 SMĚRY DALŠÍHO ROZVOJE
Management společnosti vstupuje do roku 2008 i let následujících s těmito cíli
a prioritami:
ÎUdržovat a nadále rozvíjet systém environmentálního managementu dle ISO
14001, vyhodnocovat aspekty a minimalizovat dopady činnosti společnosti na životní
prostředí.
ÎDále posilovat své postavení klíčové kapacity v systému nakládání s odpady
v Libereckém kraji.
ÎNepřipustit jakékoliv zpochybnění statutu závodu jako zařízení na energetické
využití odpadů.
ÎPokračovat v řešení výzkumného projektu z mezinárodního programu EUREKA s
akronymem BIOFIX. Tento výzkumný úkol se bude zabývat využitím odpadního CO2
ze spalin pro růst řas použitelných pro celosvětově preferovanou produkci biopaliv.
ÎUsilovat o získání národního nebo Evropského grantu na další výzkumný úkol
ALGANOL, který by měl poloprovozně ověřit možnost výroby biolihu z řas
pěstovaných v odpadních plynech ze spalování odpadů.
ÎNavázat užší spolupráci s firmami s vysokým inovačním potenciálem, a s
Technickou univerzitou v Liberci, s cílem aplikace nanovláken ve filtrační technice a
protihlukových opatřeních.
ÎŘešit a vyřešit umístění přebytečného tepla, které v letních měsících nemůže být z
kapacitních důvodů umístěno do soustavy CZT.
ÎŘešit optimalizaci spalovacího procesu, s cílem dosáhnout projektovaného
prosazení 96 000 tun odpadů za rok do roku 2010.
ÎVyužít společného trhu s odpady v rámci Evropské unie, navázat mezinárodní
obchodní vztahy.
ÎBýt aktivním členem v evropském sdružení spaloven CEWEP, prostřednictvím
této organizace získávat informace, lobovat za zlepšení podnikatelského
a legislativního prostředí v oblasti energetického využití odpadů.
ÎBýt vstřícným zaměstnavatelem, vést vlídnou personální a mzdovou politiku
ve snaze udržet si kvalifikované zaměstnance.
ÎBýt dobrým sousedem a partnerem všem obyvatelům města Liberec, dbát
na dobré jméno a pověst společnosti, zlepšovat mediální obraz společnosti.
12
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
za účetní období roku 2007

Společnost: TERMIZO a.s., se sídlem Liberci, Dr. Milady Horákové 571, PSČ 460 06, IČ: 64650251,
jako osoba ovládaná je povinna za účetní období roku 2007 sestavit tzv. zprávu o vztazích mezi
propojenými osobami dle § 66a odstavec 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném
znění.
Majoritním akcionářem společnosti TERMIZO a.s. a současně ovládající osobou je společnost CODAR
INVEST B.V. se sídlem v Holandsku – 1181 LD Amstelveen, Van Heuven Goedhartlaan 937, IČ:
27278985, B.V.133023. Obě společnosti patřily do skupiny PPF Alpha.
Popis vztahů mezi společností a tzv. propojenými osobami v rámci výše definovaných skupin
Společnost uzavřela během účetního období roku 2007 tyto smlouvy s propojenými osobami:
Se společností CODAR INVEST B.V. se sídlem v Holandsku - Asterdam, Strawinskylaan 701 WTC
Tower A, 1077XX, IČ: 27278985, B.V. 133023 (adresa sídla společnosti byla v průběhu roku 2007
změněna na adresu 1181 LD Amstelveen, Van Heuven Goedhartlaan 937):
- Amendment No. 1 to Credit Agreement (Dodatek č. 1 smlouvy o úvěru)
Se společností PPF APLPHA (BVI) Limited se sídlem British Virgin Islands, Tropic Isle Building,
P.O. Box 3443, Road Town Tortola, IČ: 1061052:
- Amendment No. 1 to Loan Agreement (Dodatek č. 1 smlouvy o půjčce)
- Amendment No. 2 to Loan Agreement (Dodatek č. 2 smlouvy o půjčce)
Společnost AB – CREDIT a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1658, PSČ: 140 21, IČ: 40522610
dne 18. prosince 2007 převedla pohledávku, která vznikla na základě „Dohody o úpravě vztahů mezi
dlužníkem a věřitelem v souvislosti s postoupením pohledávky uzavřené dne 30.12.2002“ ve znění
dodatků č. 1 a 2 na společnost PITAN LIMITED se sídlem Spyrou Kyprianou 18, Flat/Office 301, P.C.
1075, Nicosia, Cyprus, IČ: HE 196822.
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Zpráva dozorčí rady
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Výrok auditora
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Výrok auditora
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Účetní závěrka k 31. prosinci 2007
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