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Orgány společnosti
Ing. David NOVÁK, jednatel
Josef VAŇOUSEK, jednatel
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Vedení společnosti
Ing. Radek KUDRNÁČ, ředitel
Pavel ČECH, DiS., výrobní náměstek
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Vedoucí profesních středisek
Jan Bok, DiS., Středisko kolejových staveb
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předkládám vám výroční zprávu za rok 2006.
Po patnácti letech činnosti naší firmy došlo v uplynulém
roce k přestěhování do nového sídla, které jsme si sami navrhli a vybudovali. Moderní pracovní
prostředí nás přivedlo k vypracování strategie vizuální komunikace firmy.
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Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice O IČ 44564287 O DIČ CZ44564287 O
tel. 416 732 335 O tel./fax 416 732 330 O GSM brána 606 683 840 O tel. ČD
972 432 488 O e-mail nan@nanlitomerice.cz O http://www.nanlitomerice.cz

Vážení obchodní partneři, společníci a kolegové,

V uplynulém roce jsme tradičně velkou část svých aktivit zaměřili na kolejové stavby pro
České dráhy, a. s. Vedle těchto staveb uskutečňovalo naše svařovací středisko speciální
regenerační výkony na výhybkách a také provedlo okolo 5 000 kolejnicových svarů. Podíleli
jsme se na stavbách I., III. a IV. železničního koridoru. Jednalo se o výstavbu a rekonstrukci
protihlukových stěn, opěrných zdí, propustků a mostů. Údržbu a opravy mostů jsme prováděli
také pro Ředitelství silnic a dálnic a Správu a údržbu silnic. Z městských staveb jsme realizovali
„Revitalizaci sídliště Družba“ v Litoměřicích, rekonstrukci ulic v Libochovicích a další etapu
opravných prací na terasách Krajského Úřadu v Ústí nad Labem. Zahájili jsme výstavbu nového
parku v centru Litoměřic.
Naše společnost dlouhodobě pracuje bez bankovních úvěrů a není zatížena leasingovými
splátkami.
V roce 2006 jsme získali polovinu obchodního podílu ve výši 1 000 000 Kč na firmě N+V
Litoměřice, s.r.o., jejíž činnost je zaměřena na provozování speciální drážní mechanizace.
Naše společnost pracuje podle zavedeného systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2001, podle
systému environmentálního managamentu ISO 14001 a dalších licencí a certifikátů, které jsou
detailně uvedeny na www.nanlitomerice.cz. V současné době pracujeme na získání certifikace
BOZP OHSAS 18001.
Na základě uzavřených smluvních vztahů, díky bezpečné situaci v oblasti cash flow a za
podpory zkušeného týmu zaměstnanců očekáváme i v příštím hospodářském roce pozitivní
rozvoj společnosti.
Závěrem chci poděkovat všem našim obchodním partnerům a kolegům za konstruktivní
jednání a spolupráci, bez které bychom nemohli plnit své úkoly.

Pavel Nutr, Svařovací středisko
Ladislav Vébr, Středisko mostních staveb
Vladimír Tauš, Středisko Elektrárna Ledvice
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Obchodní manažeři
Ing. Ján Kollarčík
Tomáš Hodek
Petr Kunte

Ing. David Novák, jednatel
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Krátkodobé pohledávky

61 937

51 625

Krátkodobý ﬁnanční majetek

45 983

40 376

Pasiva celkem
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Dlouhodobý majetek
Oběžná aktiva

Základní kapitál
Cizí zdroje
Dlouhodobé závazky

1 303

1 392

Krátkodobé závazky

24 756

22 012

0

0

210 031

199 587

Přidaná hodnota

86 074

64 907

Osobní náklady

44 089

39 434

5 678

5 491

27 019

14 435

Bankovní úvěry
Výkony

Odpisy
Výsledek hospodaření za účetní období
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úprava štěrkového lože
broušení termitových
svarů

vkládání příčného
dratovodného žlabu

provádění termitových
svarů
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Oprava koleje v úseku
Rumburk–Šluknov

seřizování chodu hák.
závěru a připojování
výhybky do ústř. stavění

osazení VP svorníků
do srdcovky
výroba zámku
opornice–jazyk

provádění závěrného
termitového svaru

úprava rozchodů,
upnutí kolejnic za
upínací teploty
kolej před opravou

VÝSTAVBA NOVÉHO PARKU V LITOMĚŘICÍCH

Účetní uzávěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

kolej po opravě
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Revitalizace sídliště Družba
v Litoměřicích
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Rekonstrukce komunikací
v Libochovicích

Protihluková opatření na trati
Plzeň–Česká Kubice
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