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Účetní jednotka, u níž bylo provedeno ověřen í:

Obchodní firma : : TATSUNO EUROPE a.s.
Sídlo : Blansko, Pražská 2325/68, PSČ 678 01
Identifikační číslo : 262 21 454 
Právní forma : akciová společnost

Příjemce auditorské zprávy :
Zpráva auditora je určena akcionářům společnosti.

Ověřované období :
Od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014

Ověření provedli t
Auditorská společnost : CONSULT K, s.r.o., auditorské oprávnění č. 495

Blansko, Dolní Lhota 185, PSČ 678 01,
IČ 291 82 352
zaps, v OR u KOS v Brně, odd. C, vložka 63833 

Odpovědný auditor : Ing. Zdeňka Klimešová, auditorské oprávnění č. 1191

Zpráva o účetní závěrce

Na základě provedeného auditu jsme dne 7. dubna 2015 vydali k účetní závěrce, která je 
součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:
„ Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti TATSUNO EUROPE a.s., která 

se skládá z rozvahy k 31.12.2014, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2014 a přílohy 
této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další 
vysvětlující informace. Údaje o společnosti TATSUNO EUROPE a.s. jsou uvedeny 
v příloze této účetní závěrky v části A. bod. 1.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán společnosti TATSUNO EUROPE a.s. je odpovědný za sestavení účetní 
závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za 
takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, 
aby neobsahovala významné ( materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit 
jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a 
souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito
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předpisy jsme povimii dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom 
získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné ( materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a 
údajích zveřejněných účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i 
vyhodnocení rizik významné ( materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce 
způsobené podvodem či chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní 
kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. 
Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se 
k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení 
vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i 
posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný 
základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora :

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a 
pasiv společnosti TATSUNO EUROPE a,s. k 31.12.2014 a nákladů a výnosů a 
výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12. 2014 v souladu s českými účetními 
předpisy.“

Zpráva o zprávě o vztazích

Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích společnosti TATSUNO 
EUROPE a.s. za rok končící 31.12.2014. Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný 
statutární orgán společnosti TATSUNO EUROPE a.s. Naším úkolem je vydat na základě 
provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.

Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento 
standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že 
zpráva o vztazích neobsahuje významné ( materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno 
především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým 
způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší 
stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly  
k domněnce, ze zpráva o vztazích společností TATSUNO EUROPE a.s. za rok končící 
31.12.2014 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.
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Zpráva o výroční zprávě

Ověřili jsme též soulad výročm' zprávy společnosti TATSUNO EUROPE a.s. k 31.12.2014 
s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je 
zodpovědný statutární orgán společnosti TATSUNO EUROPE a.s. Naším úkolem je vydat 
na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími 
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, 
aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace 
obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení 
v účetní závěrce, jsou ve všech významných ( materiálních) ohledech v souladu s příslušnou 
účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro 
vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti 
TATSUNO EUROPE a.s. k 31 . prosinci 2014 ve všech významných( materiálních) 
ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Blansko 7. dubna 2014

CONSULT K s.r.o . 
Dolní Lhota 185 
678 01 Blansko 
oprávnění ČR č. 495 
zastoupena j ednatelem 
Ing. Zdeňkou Klimešovou

Ing. Zdeňka Klimešová
odpovědný auditor 
oprávnění KA ČR č. 1191
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1. Základní údaje

1.1. Identifikační údaje společnosti

Obchodni firma: TATSUNO EUROPE a.s. (původní název TATSUNO-BENČ EUROPE a.s.)
Sídlo: Blansko, Pražská č.p. 2325/68, PSČ 678 01
IČ: 26221454

Dne 15.08.2000 zápis do Obchodního rejstříku vedeném KOS v Brně, oddíl B, vložka 3350.

Právní forma: akciová společnost
Základní kapitál: 2 000 000,- Kč

Změna firmy na TATSUNO EUROPE a.s. -  rozhodnutím mimořádné valné hromady konané 
10.11.2010 změna nabyla účinnosti 1.12.2010 zápisem do Obchodního rejstříku.

Na valné hromadě konané dne 30.5.2014 valná hromada zrušila v celém rozsahu dosavadní znění stanov 
akciové společnosti ze dne 28.5.2013 a přijala úplné znění nových stanov. Dále valná hromada schválila, 
že se společnost TATSUNO EUROPE a.s. podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku podle 
§777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

Z důvodu ukončení funkčního období byl na této valné hromadě s účinností ke dni 30.5.2014 znovu 
zvolen do dozorčí rady Ing. Zdeněk Černošek a p. Jaroslav Sehnal.

Na valné hromadě konané dne 27.8.2014 byl v souvislosti s pověřením jinými úkoly v rámci skupiny 
TATSUNO odvolán dosavadní člen dozorčí rady p. Hidehito Umezawa a do funkce člena dozorčí rady 
byl zvolen p. Tatsuya Aoyagi s účinností od 27.8.2014.

Současně se téhož dne konalo zasedání představenstva společnosti, které zvolilo s účinností od 1.9.2014 
do funkce předsedy představenstva Milana Kubika a do funkce místopředsedy Ing. Petra Krejčíře.

Statutární orgán -  představenstvo k 31.12. 2014:
předseda představenstva Milan Kubík den vzniku funkce 1.9.2014
místopředseda představenstva Ing. Petr Krejčíř den vzniku funkce 1.9.2014
člen představenstva Ing. Milan Berka

člen představenstva Takashi Okahira
člen představenstva Yoshinobu Ogima

Dozorčí rada k 31.12. 2014:
předseda Ing. Zdeněk Černošek den vzniku funkce 30.5.2014
člen Jaroslav Sehnal den vzniku členství 30.5.2014
člen Tatsuya Aoyagi den vzniku členství 27.8.2014

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
Zámečnictví, nástrojařství
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 
Malířství, lakýmictví, natěračství
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
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1.2. Založeni a charakteristika společnosti

Založení společnosti TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. (dále jen „TBE“) předcházela dlouholetá 
spolupráce, datovaná od roku 1994, mezi českou firmou BENČ, s.r.o. (dále jen „BENČ“) a japonskou 
firmou TATSUNO CORPORATION (dále jen „TC“) v oblasti výroby elektronických výdejních stojanů 
pohonných hmot.

TC jako významný světový výrobce zařízení pro čerpací stanice dodávala špičkové zařízení pro čerpání a 
měření pohonných hmot firmě BENČ. Vzájemné velmi dobré obchodní vztahy obou firem BENČ a TC 
vedly k založení akciové společnosti TBE.

Firma TBE vznikla dne 15.08.2000 zápisem do Obchodního rejstříku a je založena dle právního řádu 
České republiky. Základní kapitál tvoří 20 ks akcií na jméno v nominální hodnotě 100 000,- Kč. Celková 
výše základního kapitálu je 2 mil. Kč a základní kapitál je splacen. Akcionáři jsou české fyzické osoby a 
japonská společnost TC.
Firma TBE nabyla v roce 2000 stoprocentní podíl na společnosti BENČ a převzala její výrobní činnost. 
Ve vedení akciové společnosti působí pánové Jaroslav Sehnal a Zdeněk Černošek, kteří mají dlouholeté 
zkušenosti v oboru výroby elektronických výdejních stojanů.

K další významné změně vlastnické struktury došlo na mimořádné valné hromadě konané dne 
10.11.2010, kde se stala většinovým vlastníkem japonská firma TATSUNO CORPORATION. Současně 
valná hromada společnosti TATSUNO-BENČ EUROPE a.s., jako člen mezinárodní skupiny TATSUNO 
CORPORATION, rozhodla o změně názvu na TATSUNO EUROPE a.s. (dále jen TE),

V důsledku změny vlastnické struktury a optimalizace fungování mezinárodní skupiny TE v České 
republice byla provedena fůze s rozhodným dnem 1.1.2011. Na společnost TATSUNO EUROPE a.s., 
jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze, sloučením ve smyslu § 61, odst. 1, zák. č. 125/2008 
Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, obchodní jmění zanikající společnosti BENČ, s.r.o. 
se sídlem Blansko, Pražská 2325/68, PSČ 678 01, IČ: 494 46 606, zapsané 29.06.2011 v Obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle C, vložka 12372. V rámci této fuze získala 
nástupnická společnost TATSUNO EUROPE a.s. obchodní podíl 50 % ve společnosti TATSUNO RUS 
s.r.o.

Firma TE má vlastní vývojovou základnu, jejíž činnost je plně funkční od počátku roku 2002. V roce 
2014 pokračoval projekt „Vývoj výdejního stojanu LPG s hmotnostním měřičem „Vývoj výdejního 
stojanu CNG“, nově byl zahájen projekt „Změna konstrukce výdejních stojanů JUNIOR a ECONOMY“ a 
projekt „Vývoj kompaktního přečerpávacího agregátu -  SKID“, naopak uvedením do výroby byl ukončen 
projekt "Vývoj kombinovaného stojanu řady OCEAN",

Firma je od roku 2001 držitelem jakostního certifikátu ISO 9001/2000. Vysoká kvalita a neustálý vývoj 
produktů je prioritou firmy, na jejímž základě je budováno přední postavení na českém a postupně i 
evropském trhu. Úspěšně byl ukončen dozorový audit dle norem ČSN EN ISO 9001:2008 (certifikační 
autoritou TÜV byla vydána zpráva „Auditbericht TÜV No. 70004869“) a další audity dle ATEX (FTZÚ 
Radvanice vydal „Protokol o dozoru I - Oznámení FTZU02 ATEX Q030 - kontrola jakosti výroby podle 
přílohy 4 a7, NV 23/2003 Sb.“) a PPS (ČMl Brno vydal „Zprávu z auditu č. 0513-AU-CH025-14“).

Společnosti TE se daří pronikat se svými výrobky na zahraniční trhy a to zejména na trhy Ruské federace, 
Itálie, Slovenska, Rakouska, Švédská, Moldávie, Francie, Řecka, Chorvatska a řady dalších zemí.

Firma permanentně rozvíjí marketingové aktivity pro vývoz svých výrobků. Na trhy Ruska dodáváme 
prostřednictvím dceřiné firmy v Rusku TATSUNO RUS (původní název TATSUNO S-BENČ).

Tuzemský trh prioritně vyžaduje kvalitu výrobků a jejich následný kvalitní a nepřetržitý servis. Z tohoto 
důvodu byla v roce 2012 založena společnost SPEED CZECH SERVICE s.r.o. Tuto společnost založily 
společnosti TATSUNO EUROPE a.s. a FORMICOLA a.s. (nyní Adast Holding, a.s.) se sídlem Adamov
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496, PSČ 679 04, IČ: 292 16 729. Společnost TE koncem roku 2013 odkoupila zbývající podíl a tím 
dosáhla 100% obchodního podílu v dceřiné společnosti. Následujícím krokem bylo rozhodnutí o zvýšení 
základního kapitálu této dceřiné společnosti na 2 mil. Kč. Zvýšení bylo zapsáno do obchodního rejstříku 
počátkem roku 2014.
Společnost SPEED CZECH SERVICE s.r.o. je společností, jejímž prvořadým úkolem je zajišťování 
servisu v prvé řadě na výdejní stojany výrobců TATSUNO EUROPE a.s. a ostatních světových i 
národních výrobců výdejních stojanů pohonných hmot jako jsou Adast, Dresser Wayne a Tokheim 
zejména na území České republiky, s cílem expandovat na evropský trh.
V průběhu r. 2014 převzala od mateřské společnosti TE také kompletní dodávky výdejních stojanů pro 
tuzemské zákazníky, včetně jejich instalace, záručního a pozáručního servisu.

2. Informace o společnosti

2.1. Podnikatelské aktivity
Hlavní podnikatelskou aktivitou firmy je vývoj, výroba a prodej elektronických výdejních stojanů PHM 
včetně výdejních stojanů LPG. Firma podniká ve svém sídle v Blansku, ve vlastních prostorách.

Prodej svých výrobků v zahraničí zajišťuje TE prostřednictvím vlastního obchodního úseku, rozsáhlé 
celosvětové dealerské sítě a nově v tuzemsku prostřednictvím dceřiné společnosti SPEED CZECH 
SERVICE s.r.o., která zajišťuje také i montáž a následný servis výdejních stojanů a jejich příslušenství, 
jak záruční tak i pozáruční, a to na všechny prodané výrobky od vzniku společnosti BENČ.

Celkový obrat firmy v tis. Kč

Celkový obrat: rok 2013 rok 2014

z výrobní činnosti 178 501 189 989

z obchodní činnosti (včetně prodeje materiálu) 13 788 15 052

ostatní 11 163 2 773

CELKEM 203 452 207 814

Hlavní ukazatele

Ukazatele (v tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Celková aktiva 219 056 228 926 136 705 133 395 164 995 152 897

Vlastní kapitál 105 869 99 701 94 034 92 227 107 790 105 940

Obrat celkem 150 200 182 673 181 406 178 164 203 452 207 814

Zisk/ztráta před zdaněním 11 433 3 550 -4 753 -989 15 267 7 777

Čistý zisk +/ztráta - 9 521 2 683 -4 614 -2 273 15 261 6 379
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Graf- vývoj hlavních ukazatelů

HLAVNI UKAZATELE v tis. Kč
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2.2. Údaje o výrobě a prodeji (v tis, Kč)

Jednotlivé činnosti fírmy se na celkovém obratu z výroby a prodeje podílejí následovně:

Rok 2014
Podíl v % na 

obratu z výroby a 
prodeje celkem

prodej výrobků
do zahraničí 165 003 82,4%

v tuzemsku 19 095 9,5%

prodej služeb
do zahraničí 257 0,1%

v tuzemsku 2 843 1,4%

prodej materiálu
do zahraničí 9 567 4,7%

v tuzemsku 3 641 1,9%

CELKEM 200 406 100%

Export

S ohledem na zvyšující se poptávku po výrobcích firmy na zahraničních trzích, fírma dosahuje výrazně 
většího prodeje do zahraničí v objemu 87,2 %, na tuzemský trh v objemu 12,8 %.

V roce 2014 celkový export činil 174.827 tis. Kč. Hlavní komoditou byly elektronické výdejní stojany a 
hlavními zeměmi exportu byly Itálie, Rusko, Slovensko, Rakousko, Švédsko, Moldávie, Francie, Řecko, 
Chorvatsko a řada dalších zemí.
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OBRAT Z PRODEJE v tis. Kč - rok 2014
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3. Organizační struktura

Společnost je řízena tzv. německým modelem řízení, kde rozhodujícím orgánem společnosti je  dozorčí 
rada, ve které působí akcionáři společnosti a jejich zástupci, společnost je řízena statutárním orgánem -  
představenstvem.

Statutární orgán -  představenstvo k 31.12.2014:
předseda představenstva 
místopředseda představenstva 
člen představenstva 
člen představenstva 
člen představenstva

Milan Kubík 
Ing. Petr Krejčíř 
Ing. Milan Berka 
Takashi Okahira 
Yoshinobu Ogima

Dozorčí rada k 31.12. 2014:
Předseda
Člen
Člen

Ing. Zdeněk Černošek 
Jaroslav Sehnal 
Tatsuya Aoyagi

Činnost společnosti je zajišťována těmito úseky: 
obchodní 
ekonomický 
výrobní 
technický 
administrativní
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Každý z úseků je řízen příslušným odborným pracovníkem. 

TATSUNO EUROPE a.s. nemá organizační složku v zahraničí. 

Ve společnosti pracovalo k 31.12.2014 celkem 58 zaměstnanců.

4. Rozvoj společnosti

Nové události v roce 2014

Rok 2014 byl pro společnost dalším rokem růstu obratu a zisku. Tento náš cíl je podpořen v neposlední 
řadě také zlepšující se spoluprací naší společnosti se společnostmi skupiny TATSUNO.

V červnu roku 2014 jsme se poprvé zúčastnili evropské 
výstavy UNITI EXPO ve Stuttgartu v Německu. Tato 
výstava nahradila v minulosti navštěvovanou výstavu 
Automechanika ve Frankfurtu nad Mohanem, která měla 
v našem oboru klesající návštěvnost. Náš Stánek o 
rozloze téměř 250m^ byl jednou z největších expozicí a 
zajisté se svojí obsáhlostí výrobků a jejich kvalitní 
prezentací zapsal do srdcí našich návštěvníků z řad 
odborné i laické veřejnosti.

Neméně důležitou podmínkou našeho rozvoje v dalším období je neustále si osvojovat základní principy 
skupiny TATSUNO a jejich implementace.

9
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Základní principy TATSUNO Corporation: 

Principy obcliodní politiky

Obchodní politika společnosti TATSUNO Corporation vychází ze dvou hlavních principů. Důsledně 
nabízí nejmodemější technologie, neustále hledá inovace ve svém oboru a vytváří jedinečné produkty, 
aniž by šla ve stopách svých konkurentů a aniž by ztratila svou pozici lídra trhu.

Plná zodpovědnost za své výrobky

Tuto obchodní politiku plně převzala společnost TATSUNO EUROPE, která ve své činnosti svojí pílí, 
oddaností a nadšením všech zaměstnanců prosazuje hlavní principy mateřské společnosti, jejichž 
výsledkem byl v roce 2014 rostoucí obrat i zisk akciové společnosti.

Prvořadým zájmem společnosti TE je vysoká kvalita výrobků a poskytovaných služeb na takové úrovni, 
aby vždy plně uspokojovala očekávané požadavky zákazníků.

Společnost TATSUNO přebírá plnou zodpovědnost za své výrobky a provádí nejen přísnou kontrolu 
kvality, ale také dodává kompletní prodejní i poprodejní servis.

Výzkum a inovace

V souladu s výše zmiňovanou politikou společnosti TATSUNO Corporation investovala do výzkumu a 
vývoje i v období recese proto, aby dosáhla svých cílů.

Zejména v zajištění servisu vytvořila společnost TATSUNO Corporation servisní síť nejen v Japonsku, 
ale po celém světě. Její servisní síť pokrývá mnoho zemí v Asii, Oceánii, Středním východě, Evropě i 
Africe, protože si uvědomuje důležitost servisního zázemí pro pokračování úspěšného prodeje svých 
zařízení.

Oblast ochrany životního prostředí

Společnost TATSUNO je zapojena do aktivit v oblasti ochrany životního prostředí. Její výrobky splňují 
přísná ekologická kritéria. Při výrobě i jiných činnostech se důsledně dbá na dodržování ekologických 
norem a požadavků. Společnost je zapojena do systému ekologické likvidace odpadu.

Oblast pracovně-právnich vztahů

V oblasti pracovně-právnich vztahů společnost 
vytváří pro své pracovníky odpovídající pracovní 
podmínky, které jsou průběžně vylepšovány.
Samozřejmostí je vybavení pracovníků 
pracovními oděvy i ochrannými pomůckami, 
které jsou pravidelně obnovovány. Společnost 
investovala a investuje do vybavení pracovišť 
moderními prostředky. V oblasti bezpečnosti 
práce spolupracuje s dodavatelem těchto služeb, 
který je expertem na danou oblast.
Společnost TE trvale podporuje zvyšování 
kvalifikace a motivace zaměstnanců, zajišťuje 
svým zaměstnancům další vzdělávání v jejich 
oboru dle plánu školení. Společnost zajišťuje 
svým zaměstnancům stravování, na které 
přispívá, dále jim poskytuje příspěvek na životní p
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5. Účetní vvkazv -  vybrané údaie

R O Z V A H A 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

AKTIVA CELKEM 228 926 136 705 133 395 164 995 152 897

Stálá aktiva (dlouhodobý majetek) 132 757 42 228 40744 37 858 38 912

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý finanční majetek

119 

45 052 

87 586

0
42 061 

167

448 

40 016 

280

447 

37 244 

167

256 

36 460 

2 196

Oběžná aktiva 94 224 92 648 90 736 125 402 112 247

Zásoby
Dlouhodobé pohledávky 

Krátkodobé pohledávky 
Finanční majetek

48 945 
0

34 681 

10 598

51 263 

0
23 136 

18 249

42 529 

0
37 438 

10 769

64 857 

242 

35 869 

24 434

53 457 

181 

37 685 

20 924

Časové rozlišení (Přechodná aktiva) 1 9 4 5 1 8 2 9 1 9 1 5 1 7 3 5 1 7 3 8

PASIVA CELKEM 228 926 136 705 133 395 164 995 152 897

Vlastní kapitál 99 701 94 034 92 227 107 790 105 940

Základní kapitál 

Kapitálové fondy

Fondy ze zisku (rezervní, statutární a ostatní) 

Výsledek hospodaření minulých let

2 000  

482  

665  

93 871

2 000  

1 0 6 3  

663  

94 922

2 000  

1 5 3 9  

653  

90 308

2 000  

1 8 5 1  

643  

88 035

2 000  

2 625  

240  

94  696

Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-) 2 683 -4 614 -2 273 15 261 6 379

Cizí zdroje 128 817 42  560 4 1 1 2 3 57 160 46  916

Rezervy

Dlouhodobé závazky 

Krátkodobé závazky 

Bankovní úvěry a výpomoci

391  

86  051  

42 375  

0

2 309  

5 256  

34 995  

0

289  

6 574  

34 260  

0

3 627  

866  

52 667  

0

4 560

5 673  

36 683

0

Časové rozlišení (pí^chodná pasiva) 408 111 45 45 41

V Ý K A Z  Z I S K U  A Z T R Á T Y 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Obchodní marže 13 98 0 0 0

Výkony 174 545 167 752 163 420 178 501 189 990

Výkonová spotřeba 128 982 122 436 127 013 129 302 139 835

Přidaná hodnota 45 576 45 414 36 407 49 199 50  155

Provozní výsledek hospodaření 1 1 2 0 9 -7 233 -5 553 5 860 7 448

Finanční výsledek hospodaření -7 659 2 480 4 564 9 407 329

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0

Výsledek hospodaření za účetní období 2 683 -4 614 -2 273 15 261 6 379

Výsledek hospodaření před zdaněním 3 550 -4 753 -989 15 267 7 777
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6. Zhodnoceni a budoucí rozvoj

Rok 2014 byl dalším rokem zapojování naší společnosti do všech činností skupiny TATSUNO. Tento 
úkol je  kontinuální a i za pomoci našich japonských kolegů se ho daří plnit. Rozvoj naší firmy tímto 
nekončí, ale teprve začíná. Před námi stojí mnoho překážek, které je nutno překonat, než bude dosaženo 
očekávaných cílů. Ale další pozitivní výsledky je možno v roce 2014 spatřit jak ve zvyšování obratu, 
produktivity i zisku naší firmy. V těchto všech uváděných parametrech jsme překonali očekávání.

Snahou naší firmy je využít multiplikační efekt ve všech činnostech, které nám spolupráce se všemi 
společnostmi skupiny TATSUNO přináší.

První kroky k tomuto cíli byly již zahájeny v minulých letech. Jedním z pozitivních výsledků bylo 
rozhodnutí o posílení výzkumu v naší společnosti. Náš výzkum dosahuje vysoké úrovně, a proto je 
postupně zapojován do výzkumu celé skupiny.

Další důležitou činností je obchodní činnost, která se musí zaměřit na zintenzivnění aktivit na podporu 
prodeje. Součástí toho úkolu je i zlepšení podpory našich obchodních partnerů a postupný vstup na trhy 
všech evropských zemí. Dalším krokem je zintenzivnění spolupráce s našimi obchodními partnery. Z 
důvodu nevýrazného růstu ekonomiky v Evropě je nutné rozšiřovat naše trhy i mimo Evropu a logickým 
krokem je vstup naší společnosti na trhy zemí severní Afriky. Neméně významnou oblastí našich aktivit 
je rozvoj spolupráce s velkými petrolejářskými společnostmi.
V září roku 2015 plánujeme již třetí setkání dealerů naší společnosti, kde je naším prvotním plánem 
upevnit vzájemnou spolupráci mezi námi a našimi obchodními partnery, prohloubit loajalitu našich 
partnerů a zlepšit informovanost o našich výrobcích, filozofii a strategii pro úspěšný rozvoj nás a našich 
produktů.

Klíčovou činností je neustálé zlepšování produktivity firmy a zvyšování kvality výrobků. Tohoto cíle 
bude dosaženo za pomocí dělby práce v rámci skupiny TATSUNO a zaváděním nej modernějších postupů 
ve firemních procesech (řízení zásob, výroby, nákupu atd.).

Přestože nás čeká mnoho dalších úkolů, je společnost TE i skupina Tatsuno známa vysokou úrovní 
výrobků a služeb, a proto při využití a rozvoji těchto velmi důležitých konkurenčních výhod, můžeme 
očekávat pozitivní výsledky v budoucích letech.

Vzhledem k očekávanému nárůstu poptávky a prodeje výdejních stojanů na CNG bude v roce 2015 
v sídle společnosti TATSUNO EUROPE a.s.vybudována nová zkušební stanice na výdejní stojany na 
CNG spolu se zavedením těchto stojanů do výrobního programu.

V Blansku, dne 3. dubna 2015.

‘ Milan Kubík
předseda představenstva 
TATSUNO EUROPE a.s.

Krejčíř
místopředseda představenstva 

TATSUNO EUROPE a.s.



Zpráva o vztazích

podle ustanovení $ 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů

ÚVOD

Společnost TATSUNO EUROPE a.s. se sídlem Blansko, Pražská čp. 2325/68, PSČ 678 01 
IC: 26 22 14 54 zapsaná v obchodním rejstnku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, 
vložka 3350 (dále jen „Společnost“ nebo „zpracovatel“) je součástí podnikatelského 
seskupení, ve kterém existují následující vztahy mezi zpracovatelem a ovládající osobou a 
dále mezi zpracovatelem a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou ( dále jen 
„propojení osoby“) .

Tato zpráva o vztazích popisuje vztahy mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi 
ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a byla vypracována 
představenstvem společnosti TATSUNO EUROPE a.s. v souladu s ustanovením § 82 zákona 
č. 90/2012 za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 
( dále jen „Rozhodné období“) v zákonné lhůtě do 3 měsíců po skončení účetního období za 
uplynulé účetní období.

A. OSOBY TVOŘÍCÍ PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ - STRUKTURA VZTAHŮ  
PROPOJENÝCH OSOB

l.O vládající osoba:

Ovládající osobou je společnost

Tatsuno Corporation a.s.
se sídlem 2-12-13, Shibaura,čtvrť Minato, Tokio, Japonsko (dále jen „Tatsuno Corporation „), 
jejíž podíl na kapitálu společnosti TATSUNO EUROPE a.s. představuje vlastnictví 70% 
kmenových akcií na jméno, se zapsaným základním kapitálem 2 000 000,-Kč.

2. Ovládaná osoba:

Ovládanou osobou je zpracovatel, tj. společnost

TATSUNO EUROPE a.s. se sídlem Blansko, Pražská čp. 2325/68, PSČ 678 01 
IČ; 26 22 14 54
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3350 
(dále jen „Společnost“ nebo „TATSUNO EUROPE“).



3. Další osoby ovládané ovládající osobou Tatsuno Corporation a.s.:

Název firmy Tatsuno Leisure CO., LTD.
Kapitál 50,000,000 JPY

Počet akcionářů 1

Počet zaměstnanců 10
Datum vzniku 1. 6. 1989

Tatsuno Corporation a.s. majetkové 
podíly % 100%

Adresa
Shibaura, Minato-ku 2-12-13 ,PSČ:108-0023,Tokyo, 
Japan

Název firmy Nihon Tank Sobi (JTO). CO., LTD.
Kapitál
Adresa

94,600,000JPY

Shibaura, Minato-ku 2-12-13, 108-0023, Tokyo, Japan

Název firmy Nihon Tank Sobi (JTO) CO., LTD.

Kapitál 94,600,000 JPY
Počet akcionářů 1

Počet zaměstnanců 31
Datum vzniku 1.4. 1988
Tatsuno Corporation a.s. majetkové 
podíly % 100%

Adresa
l-l,kasama4-Chome, Sakae-ku,Yokohama, 247-8570, 
Japan

Název firmy Korea Tatsuno Corporation (KTC) CO., LTD.
Kapitál 1,501,040,000 KRW
Počet akcionářů 1

Počet zaměstnanců 28
Datum vzniku 1.4. 1991
Tatsuno Corporation a.s. majetkové 
podíly % 100%

Adresa
9-2 Wonmi-dong, Wonmi-gu, Buchoeon-City, 
Gyeonggi-do, Korea

Název firmy TATSUNO ENGINEERING & SERVICE CO., LTD.

Kapitál 12,000,000 THB
Počet akcionářů 3
Počet zaměstnanců 154

Datum vzniku 4. 7. 1989
Tatsuno Corporation a.s. majetkové 
podíly % 80%



Název firmy Shanghai Tatsuno Corporation (STC) CO., LTD.
Kapitál 34,956,215 CNY
Počet akcionářů 1

Počet zaměstnanců 55
Datum vzniku 2. 4. 2002
Tatsuno Corporation a.s. majetkové 
podíly % 100%

Adresa
Dongxing Road, Songjiang District, Shanghai No. 79 
D-1, China

Adresa
19/79 MU 18 KUKOT LAMLUKKA, 
PATHUMTHANEE, THAILAND 12130

Název firmy TATSUNO ENGINEERING & SERVICE  
M ALAYSIA SDN. BHD.

Kapitál 1,750,000 RM
Počet akcionářů 1

Počet zaměstnanců 18
Datum vzniku 7. 10. 2013
Tatsuno Corporation a.s. majetkové 
podíly % 100%

Adresa
L3, JalanM Lló, MLl 6 Industrial Park, 43300, Seri 
Kembangan, Selangor Darul Ehsan.

Název firmy TATSUNO EUROPE a.s.

Kapitál 2,000,000 CZK
Počet akcionářů 3

Počet zaměstnanců 58
Datum vzniku 15. 8.2000
Tatsuno Corporation a.s. majetkové 
podíly % 70%
Adresa Pražská 2325/68, 678 01 Blansko, Česká republika

Název firmy TATSUNO RUS s.r.o.

Kapitál 100,000 RUB
Počet akcionářů 3

Počet zaměstnanců 35
Datum vzniku 29. 5. 1995
Tatsuno Corporation a.s. majetkové 
podíly % 10%

Adresa
Prizheleznodorozhnaja 10, 390042 Ryazan, Ruská 
federace



Název firmy TATSUNO INDIA PRIVATE LIMITED

Kapitál 319,040,000 INR

Počet akcionářů 2

Počet zaměstnanců 160

Datum vzniku 26. 12. 2006
Tatsuno Corporation a.s. majetkové 
podíly % 100%

Adresa 404, Runwal Esquare, Eastern Express Highway, India

Název firmy
ALSONS-TATSUNO SERVICE COMPANY CO., 
LTD.

Kapitál 6,100,000 RS

Počet akcionářů 4

Počet zaměstnanců 115

Datum vzniku 10. 12. 2006
Tatsuno Corporation a.s. majetkové 
podíly % 10%

Adresa
402, Shaheen Center, DC-5, Block-7, Clifton, Karachi, 
Pakistan

B. ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY, ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ

Společnost je součástí globální skupiny TATSUNO. Její úlohou v rámci skupiny je podpora 
prodejů výdejních stojanů TATSUNO na evropském a českém trhu.

Ovládání Společnosti je vykonáváno prostřednictvím valné hromady a dozorčí rady 
Společnosti, jejímiž členy jsou zástupci ovládající osoby.

C. PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH V POSLEDNÍM ÚČETNÍM OBDOBÍ, 
KTERÁ BYLA UČINĚNA NA POPUD NEBO V ZÁJMU OVLÁDAJÍCÍ OSOBY  
NEBO JÍ OVLÁDANÝCH OSOB, POKUD SE TAKOVÉTO JEDNÁNÍ TÝKALO  
MAJETKU, KTERÝ PŘESAHUJE 10% VLASTNÍHO KAPITÁLU OVLÁDANÉ  
OSOBY ZJIŠTĚNÉHO PODLE POSLEDNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

V roce 2014 byla učiněna níže uvedená jednání v zájmu ovládající osoby, týkající se majetku 
přesahujícího 10% vlastního kapitálu Společnosti:

a) společnost TATSUNO EUROPE a.s. nakoupila od Tatsuno Corporation zboží 
(materiál) v hodnotě 24.750 tis. Kč,

b) společnost TATSUNO EUROPE a.s. prodala společnosti TATSUNO RUS, Rjazaň, 
Ruská federace zboží ( výdejní stojany a jejich příslušenství) v hodnotě 32.467 tis. 
Kč,

c) společnost TATSUNO EUROPE a.s. prodala společnosti SPEED CZECH SERVICE 
s.r.o. zboží (výdejní stojany a jejich příslušenství) v hodnotě 14.127 tis. Kč.



D. PŘEHLED VZÁJEM NÝCH SMLUV MEZI OSOBOU OVLÁDANOU A OSOBOU  
OVLÁDAJÍCÍ NEBO MEZI OSOBAMI OVLÁDANÝMI

Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami, které byly v platnosti ke dni 31.12.2014 
nebo byly uzavřeny v Rozhodném období :

a) smlouva o půjčce uzavřená mezi věřitelem Tatsuno Corporation a.s. a dlužníkem 
TATSUNO EUROPE a.s. ze dne 4.6.2008 ve znění dodatku č.l ze dne 10.6.2009, dodatku 
Č.2 ze dne 31.5.2012 a dodatku č.3 ze dne BO.dubna 2014, doba splatnosti půjčky prodloužena 
do 30.6.2019, změna výše úroků z půjčky , úrok byl dohodnut a je placen v ceně obvyklé

b) kupní smlouvy na prodej a koupi hydrauliky od Tatsuno Corporation a.s. uzavírané 
průběžně potvrzením objednávek,

c) licenční smlouva k ochranné známce TATSUNO EUROPE a.s., uzavřená dne lO.února
2012, jejím ž předmětem je  výkon práva z registrované komunitámí ochranné známky se zněním " 
TATSUNO EUROPE a.s. „ přihlášené k ochraně dne 09.02.2012 v EU u Úřadu pro harmonizaci 
ve vnitřním trhu (OHIM - Office for Harmonization in the hitemal Market) se sídlem v Alicante, 
Španělsko. Úplata za licenci je 0,5% z dosaženého obratu za kalendářní rok, způsob výpočtu je 
stanoven v dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 30. dubna 2014,

d) dohoda o platebních podmínkách, uzavřená mezi TATSUNO EUROPE a.s. a Tatsuno 
Corporation ze dne 23.března 2012, doplněna pro rok 2013 dodatkem ze dne 23.března
2013,

e) smlouva o spolupráci mezi TATSUNO EUROPE a.s. a TATSUNO RUS, Rjazaň, Ruská 
federace ze dne 8. dubna 2014, kterou TATSUNO EUROPE a.s. udělilo TATSUNO RUS 
výhradní právo vystupovat jako zástupce Společnosti v oblasti výroby, prodeje a servisu 
výdejních stojanů na území Ruské federace. Republika Kazachstán, Běloruská republika a 
další země, které jsou součástí Celní unie , smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou,

f) smlouva o spolupráci a příspěvku na veletrh UNITI EXPO 2014 ve Stuttgartu, Německo 
uzavřená mezi Tatsuno India a TATSUNO EUROPE a.s dne 6.2.2014,

g) smlouva o spolupráci a příspěvku na veletrh UNITI EXPO 2014 ve Stuttgartu, Německo 
uzavřená mezi TATSUNO EUROPE a.s. a Tatsuno Corporation dne 6.2.2014,

h) rámcová kupní smlouva uzavřená dne 2.6.2014 mezi TATSUNO EUROPE a.s. a SPEED 
CZECH SERVICE s.r.o. ze dne 2.6.2014 , jejímž předmětem je prodej výdejních stojanů 
výrobce TATSUNO EUROPE a.s. a společnosti SPEED CZECH SERVICE s.r.o.,

ch) rámcová kupní smlouva uzavřená dne 10.12.2012 mezi TATSUNO EUROPE a.s. a 
SPEED CZECH SERVICE s.r.o. , jejímž předmětem je prodej náhradních dílů určených pro 
servis výdejních stojanů společností TATSUNO EUROPE a.s. a společnosti SPEED CZECH 
SERVICE s.r.o.,

i) na základě rámcových kupních smluv uvedených výše pod písm. h) a ch) byly 
v rozhodném období mezi TATSUNO EUROPE a.s. a SPEED CZECH SERVICE s.r.o. 
průběžně uzavírány kupní smlouvy.



j) mezi společnostmi TATSUNO EUROPE a.s. a SPEED CZECH SERVICE s.r.o. byla 
uzavřena Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání a nájmu pozemků dne 1.1.2014,

k) mezi společnostmi TATSUNO EUROPE a.s. a SPEED CZECH SERVICE s.r.o. byla 
uzavřena dne 20.12.2013 Smlouva o reklamě a propagaci, ( reklama a propagace formou 
uvedení firmy a loga TATSUNO EUROPE a.s. na 10 vozidlech SPEED CZECH SERVICE 
s.r.o., ke které byl uzavřen Dodatek č.l ke smlouvě o reklamě a propagaci ze dne 
10.10.2014,

1) mezi společnostmi TATSUNO EUROPE a.s. a SPEED CZECH SERVICE s.r.o. byly v 
Rozhodném období uzavírány smlouvy o výpůjčce vozidel z ekonomických a úsporných 
důvodů.

E. POSOUZENÍ TOHO, ZDA VZNIKLA OVLÁDANÉ OSOBĚ ÚJMA

Vzájemné obchodní vztahy v rámci podnikatelského seskupení ( koncernu) TATSUNO jsou 
realizovány za obvyklé ceny a za podmínek obvyklých v obchodním styku. Obchodní vztahy 
v koncernu jsou ze strany ovládající osoby pro všechny ovládané osoby v koncernu činěny za 
stejných podmínek, žádné z propojených osob nevznikla ani nevzniká postupem ovládající 
osoby žádná výhoda ani újma.
Představenstvo ovládané osoby prohlašuje, že z výše uvedených uzavřených smluv nebyly 
poskytnuty žádné výhody a nevýhody a že ovládané osobě nevznikla žádná újma.

F. ZHODNCOENÍ VÝHOD A NEVÝHOD PLYNOUCÍCH ZE VZTAHŮ MEZI 
PROPOJENÝM I OSOBAMI A UVEDENÍ, ZDA PŘEVLÁDAJÍ VÝHODY NEBO  
NEVÝHODY A JAKÁ Z TOHO PRO OVLÁDANOU OSOBU PLYNOU RIZIKA

Členství ovládané osoby v podnikatelském seskupení TATSUNO, jenž je třetím nej větším 
světovým prodejcem výdejních stojanů a příslušenství k výdejním stojanům, zajišťuje všem 
ovládaným osobám především silné kreditní postavení, které se pozitivně odráží při jednání 
s obchodními partnery a umožňuje docílit příznivých obchodních výsledků. Členství ve 
skupině přináší i další výhody, např. jasnou vizi, sdílem' informací a zkušeností s cílem 
optimalizace procesů, rozvoje informačních technologií a zkvalitnění služeb poskytovaným 
klientům, možnost přenosu a využívání know-hov mezi propojenými osobami, společný 
marketing -propagace jedné společnosti v rámci skupiny propaguje díky stejnému jménu 
zároveň ostatní společnosti ze skupiny, maximální podporu ovládající osoby ovládaným 
osobám nejen v obtížných situacích. Společnost TATSUNO EUROPE a.s. hodnotí výhody 
členství v koncernu jako výrazně převažující.

V Blansku dne 25. března 2015

Představenstvo TATSUNO EUROPE a.s. :

Předseda představenstva : Milan Kubík

Místopředseda představenstva: Ing.Petr Krejč

Člen představenstva: Ing.Milan Ber
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU
ke dni 31. prosinci 2014

( údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč )

sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějšícii předpisů, s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších

Obchodní firma nebo jiný název účetní 
jednotky

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání 
účetní jednotky

TATSUNO EUROPE a.s.
Pražská 2325/68
Blansko

IČ O : 26221454 67801

DIČ : CZ26221454

Právní forma účetní jednotky : akciová společnost

Předmět podnikání nebo jiné činnosti; Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,
elektronických a telekomunikačních zařízení

Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Obsah účetní závěrky : počet stran

Rozvaha 4

Výkaz zisků a ztrát 2

Příloha v plném znění 16

Okamžik
sestavení

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení 
účetní závěrky

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo 
fyzické osoby, která je účetní jednotkou

2. dubna 2015
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Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002  

Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA

(BILANCE)
ke dni 31. prosinci 2014

( v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

TATSUNO EUROPE

IČ

26221454

Sídlo, bydliště nebo místo 

podnikání účetní jednotky

Pražská 2325/68
Blansko
67801

označ

a

AKTIVA

b

řád

c

Běžné účetní období Minulé úč. 

období
Brutto

1
Korekce

2
Netto

3
Netto

4

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 201 889 -48 992 152 897 164 995

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 73 532 -34 620 38 912 37 858

B. 1.

B. 1. 1 

2

3

4

5

6

7

8

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) 004 1 915 -1 659 256 447

Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0

Software 007 1 915 -1 659 256 447

Ocenitelná práva 008 0 0 0 0

Goodwill 009 0 0 0 0

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0

B. II.

B. II. 1 

2

3

4

5

6

7

8 

9

Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) 013 69 421 -32 961 36 460 37 244

Pozemky 014 2 792 2 792 2 792

Stavby 015 43 754 -14 370 29 384 30 864

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. movitých věcí 016 22 824 -18 591 4 233 3 588

Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0

Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0 0 0 0

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 0

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 9 0 9 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 42 0 42 0

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0

B. III.

B. III. 1 

2

3

4

5

6 

7

Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 2 196 0 2 196 167

Podíly - ovládaná osoba 024 2 004 0 2 004 0

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 192 0 192 167

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 0
Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, 
podstatný vliv 027 0 0 0 0

Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0



označ

a

AKTIVA

b

řád

c

Běžné účetní období
Minulé úč. 

období 

Netto 

4

Brutto

1

Korekce

2

Netto

3

C. Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 126 619 -14 372 112 247 125 402

C. 1. Zásoby (ř.33 až 38) 032 54 850 -1 393 53 457 64 857

C. 1. 1 

2

3

4

5

6

Materiál 033 44 961 0 44 961 57 637

Nedokončená výroba a polotovary 034 4 033 0 4 033 5 400

Výrobky 035 5 756 -1 393 4 363 1 720

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 0 0 0 0

Zboží 037 0 0 0 0

Poskytnuté zálohy na zásoby 038 100 0 100 100

C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 181 0 181 242

C. II. 1 

2

3

4

5

6

7

8

Pohledávky z obchodních vztahů 040 181 0 181 242

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 041 0 0 0 0

Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení

043 0 0 0 0

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0

Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0

Jiné pohledávky 046 0 0 0 0

Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0

C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048 50 664 -12 979 37 685 35 869

C. III. 1 

2

3

4

5

6

7

8 

9

Pohledávky z obchodních vztahů 049 47 850 -12 979 34 871 31 749

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 050 0 0 0 393

Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 052 0 0 0 0

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0

Stát - daňové pohledávky 054 1 273 0 1 273 663

Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 220 0 220 229

Dohadné účty aktivní 056 1 284 0 1 284 640

Jiné pohledávky 057 37 0 37 2 195

C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) 058 20 924 0 20 924 24 434

C. IV. 1 

2

3

4

Peníze 059 104 0 104 2 758

Účty v bankách 060 20 820 0 20 820 21 676

Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0

D. 1.

D. 1. 1 

2 

3

Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 063 1 738 0 1 738 1 735

Náklady příštích období ------ 064 1 725 0 1 725 1 735

Komplexní náklady příštíGjh.obdgb̂ _̂ , " í / \ 065 0 0 0 0
^ \  

Příjmy příštích obdob/,* -> ' \ 066 13 0 13 0



označ

a

PASIVA

b

řád

c

Běžné účetní 

období 

5

Minulé účetní 

období 

6

PASIVA CELKEM (ř. 68 + 89 + 122) 067 152 897 164 995

A. Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 79 + 83 + 87+88) 068 105 940 107 790

A. 1.

1

2

3

Základní kapitál (ř. 70 až 72) 069 2 000 2 000

Základní kapitál 070 2 000 2 000

Vlastni akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0

Změny základního kapitálu 072 0 0

A. II.

A. II. 1 

2

3

4

5

6

Kapitálové fondy (ř. 74 až 79) 073 2 625 1 851

Emisní ážio 074 0 0

Ostatní kapitálové fondy 075 2 591 1 841

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 34 10

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 077 0 0

Rozdíly z přeměn společností 078 0 0

Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 079 0 0

A. III.

A. III. 1 

2

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 81 + 82) 080 240 643

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 081 0 400

Statutární a ostatní fondy 082 240 243

A. IV.

A. IV. 1 

2 

3

Výsledek hospodáření minulých let (ř. 84 až 86) 083 94 696 88 035

Nerozdělený zisk minulých let 084 94 696 88 035

Neuhrazená ztráta minulých let 085 0 0

Jiný výsledek hospodaření minulých let 086 0 0

A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

/i‘.01 - (+ 69 + 73 + 80 + 83 + 89 + 122)/

087
6 379 15 261

A. V. 2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku 088 0 0

B. Cizí zdroje (ř. 90 + 95 + 106 + 118) 089 46 916 57 160

B. 1.

B. 1. 1 

2

3

4

Rezervy (ř. 90 až 93) 090 4 560 3 627

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 091 0 0

Rezerva na důchody a podobné závazky 092 0 0

Rezerva na daň z příjmů 093 0 0

Ostatní rezervy 094 4 560 3 627

B. II.

B. 11. 1 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dlouhodobé závazky (ř. 96 až 105) 095 5 673 866

Závazky z obchodních vztahů 096 0 0

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 097 5 000 0

Závazky - podstatný vliv 098 0 0

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 099 0 0

Dlouhodobé přijaté zálohy 100 0 0

Vydané dluhopisy 101 0 0

Dlouhodobé směnky k úhradě 102 0 0

Dohadné účty pasívní 1 103 0 0

Jinezavazky ..v..-' '•o ^  \ 104 0 56

Odložený daňový závazek i ^   ̂ \ 105 673 810



označ

a

PASIVA

b

řád

0

Běžné účetní 
období 

5

Minulé účetní 
období 

6

B. III. Krátkodobé závazky (ř. 107 až 117) 106 36 683 52 667

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 107 30 333 39 261

2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 108 5 000

3 Závazky - podstatný vliv 109 0

4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 110 0 0

5 Závazky k zaměstnancům 111 1 754 1 834

6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 112 949 972

7 Stát - daňové závazky a dotace 113 1 592 425

8 Krátkodobé přijaté zálohy 114 373 3 550

9 Vydané dluhopisy 115 0 0

10 Dohadné účty pasivní 116 1 613 1 383

11 Jiné závazky 117 69 242

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 119 až 121) 118 0 0

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 119 0 0

2 Krátkodobé bankovní úvěry 120 0 0

3 Krátkodobé finanční výpomoci 121 0 0

C. 1. Časové rozlišení (ř. 123 + 124) 122 41 45

C. 1. 1 Výdaje příštích období 123 39 45

2 Výnosy příštích období 124 2 0



Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 

500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
ke dni 31. prosinci 2014

( v celých tisících Kč)

IČ

26221454

Obchodní firma nebo jiný název účetní
jednotky

TATSUNO EUROPE a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání 
účetní jednotky

Pražská 2325/68
Blansko
67801

Označení

a

TEXT

b

Číslo

řádku

c

Skutečnost v účetním období

běžném

1

minulém

2

1. Tržby za prodej zboží 01 0 0

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0
+ Obchodní marže (ř. 01-02) 03 0 0

II.

II. 1 

2 

3

Výkony (ř. 05+06+07) 04 189 990 178 501

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 187 198 176 592

Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 2 000 1 103

Aktivace 07 792 806

B.

B. 1 

B. 2

Výkonová spotřeba (ř. 09+10) 08 139 835 129 302

Spotřeba materiálu a energie 09 125 022 113 601

Služby 10 14813 15 701
+ Přidaná hodnota (ř. 03+04-08) 11 50 155 49 199

C.

C. 1 

C. 2 

C. 3 

C. 4

Osobní náklady 12 41 445 37 456

Mzdové náklady 13 26 658 25 893

Odměny členům orgánů obchodní korporace 14 3 684 1 426

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 10 777 9 379

Sociální náklady 16 326 758

D. Daně a poplatky 17 307 538

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 2 976 3 163

lil.

III. 1 

2

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21 ) 19 13 571 12 510

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 363 64

Tržby z prodeje materiálu 21 13 208 12 446

F.

F. 1 

F. 2

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24) 22 8 399 8 141

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 0

Prodaný materiál 24 8 399 8 141

G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 
nákladů příštích období 25 488 5 184

IV. Ostatní provozní výnosy 26 1 481 1 278

H. Ostatní provozní náklady 27 4 144 2 645

V. Převod provozních výnosů 28 0 0

1. Převod provozních nákladů 29 0 0

* Provozní výsledeJUiosp^aření

■' 2-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/

30
7 448 5 860



Označení

a

TEXT

b

Číslo

řádku

c

Skutečnost v účetním období

sledovaném

1

minulém

2
VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0

VII.

VII. 1

VII. 2 

VII. 3

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36) 33 1 290 3 234
Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem 34 0

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 1 290 3 234

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 -204 204
X. Výnosové úroky 42 2 6

N. Nákladové úroky 43 82 113
XI. Ostatní finanční výnosy 44 1 480 7 923

0. Ostatní finanční náklady 45 2 565 1 439
XII. Převod finančních výnosů 46 0 0

P. Převod finančních nákladů 47 0 0

* Finanční výsledel< hospodaření

/(ř.31 -32+33+37-38+39-40-41 +42-43+44-45-{^6)+(-47))/

48
329 9 407

Q.

Q. 1 

Q. 2

Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51) 49 1 398 6
-splatná 50 1 535 480

-odložená 51 -137 -474
* * Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49) 52 6 379 15 261

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0

R. Mimořádné náklady 54 0 0

S.

S. 1 

S. 2

Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57) 55 0 0
-splatná 56 0 0
-odložená 57 0 0

* Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 ) 58 0 0

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0
4r*4r Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59) 60 6 379 15 261
* * * * Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 7 777 15 267

I "
l *“ . v r ' ' ' - *  l ^ - t  /
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Příloha k účetní závěrce

Přiložená účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákona o účetnictví) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro 

účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, ve znění platném pro rok 2014 a 2013.

Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014

l\Ainulým účetním obdobím se rozumí účetní období od 1.1.2013 do 31.12.2013

A. Obecné údaíe

1. Popis účetní jednotky

Obchodní firma; TATSUNO EUROPE a.s.
Sídlo : Pražská 2325/68, Blansko, 678 01

Právní forma : akciová společnost

IČO: 26221454

DIČ: CZ26221454

Rozhodující předmět podnikání:

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních 
zařízení

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

Malířství, lakýrnictví, natěračství 

Zámečnictví, nástrojařství

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Datum vzniku společnosti: dne 15. 8. 2000 zápis do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským 

soudem v Brně oddíl B, vložka 3350.

Rozvahový den: 31.12. 2014

Okamžik sestavení účetní závěrky : 2. 4. 2015



Příloha k účetní závěrce společnosti TATSUNO EUROPE a.s.

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%:

Jméno fyzické osoby, 
název právnické osoby

Bydliště, sídlo
sledované účetní 

období
Minulé účetní 

období

Podíl v % Podíl v %

Tatsuno Corporation
2-6, Mita 3-Chome, Minato-Ku, Tokyo, 
Japonsko

70% 70%

Změny a dodatky provedené v běžném účetním období v obchodním rejstříku:

Druh změny (dodatku) Datum změny

Předsedou dozorčí rady byl zvolen Ing. Zdeněk Černošek 30. 5.2014

Členem dozorčí rady byl zvolen p. Jaroslav Sehnal 30.5.2014

Členem dozorčí rady byl zvolen p. Tatsuya Ayoagi 27.8.2014

Předsedou představenstva byl zvolen p. Milan Kubík 1.9.2014

Valná hromada konaná dne 30.5.2014 zrušila v celém rozsahu dosavadní znění stanov a 
schválila nové stanovy akciové společnosti v dualistickém systému.
Dále valná hromada schválila, že se společnost TATSUNO EUROPE a.s. podřídila zákonu jako 
celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech.

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:

Struktura účetní jednotky je tvořena pěti celky, které spolu úzce spolupracují. Jedná se o 
středisko výrobní, obchodní, technické, ekonomické, zásobování. Střediska jsou podřízena 
centrálnímu vedení. Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému d n i:

Jméno a příjmení Funkce:

Milan Kubík předseda představenstva

Ing. Petr Krejčíř místopředseda představenstva

Ing. Milan Berka člen představenstva

Takashi Okahira člen představenstva

Yoshinobu Ogima člen představenstva

Ing. Zdeněk Černošek předseda dozorčí rady

Jaroslav Sehnal člen dozorčí rady

Tatsuya Aoyagi člen dozorčí rady

Na valné hromadě konané dne 30.5.2014 byl důvodu ukončení funkčního období s účinností 
ke dni 30.5.2014 znovu zvolen do dozorčí rady Ing. Zdeněk Černošek a p. Jaroslav Sehnal.
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Příloha k účetní závěrce sp olečnosti TATSUNO EUROPE a.s.

Na další valné hromadě konané dne 27.8.2014 byl v souvislosti s pověřením jinými úkoly 
v rámci skupiny TATSUNO odvolán dosavadní člen dozorčí rady p. Hidehito Umezawa a do 
funkce člena dozorčí rady byl zvolen p. Tatsuya Aoyagi s účinností od 27.8.2014.

Současně se téhož dne konalo zasedání představenstva společnosti, které zvolilo s účinností od 
1.9.2014 do funkce předsedy představenstva Milana Kubika a do funkce místopředsedy Ing. 
Petra Krejčíře.

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných ( dceřiných ) společnostech
( § 39 odst. 2 Vyhlášky )

Majetková spoluúčast vyšší než 20% :

Obchodní firma dceřiné 
společnosti

Sídlo dceřiné společnosti

výše 
podílu na 
základním 
kapitálu

Výše
vlastního
kapitálu

Výše
hospodář.
výsledku

TATSUNO RUS s.r.o.
Prizheleznodorozhnaja 10,3900 42 
Rjazaň,Ruská federace

50% 9 306 871

SPEED CZECH SERVICE
s.r.o. Pražská 2325/68, 678 01 Blansko 100 % 870 1437

Ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku s dceřinými společnostmi nebyly uzavřeny. 
Finanční informace společností byly získány z jejich neauditované účetní závěrky.

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

Zaměstnanci společnosti včetně řídících pracovníků

Zaměstnanci společnosti 
celkem

Běžné účetní období

Průměrný počet zaměstnanců 59

Mzdové náklady 26 658

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů společnosti 3 684

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 10 777

Sociální náklady 326

Osobní náklady celkem 41445

Ve společnosti je zaveden tzv. „ německý model," podle něhož dozorčí rada jmenuje a 
odvolává členy představenstva. Členy dozorčí rady jsou akcionáři a jejich zástupci. Obchodní 
vedení ( řízení) společnosti zajišťuje statutární orgán, tedy představenstvo.
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Příloha k účetní závěrce sp olečnosti TATSUNO EUROPE a.s.

Členové statutárních a dozorčích orgánů

Členové
statutárních

orgánů

Členové
dozorčích
orgánů

Běžné účetní období Běžné účetní období

Průměrný počet osob 5 3

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů 
společnosti 2 404 1280

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění ( § 39 odst. 4 Vyhlášky)

Výše peněžního a nepeněžního plnění stávajícím členům orgánů

Druh plnění
Statutární org. Dozorčí org.

Běžné účetní 

období
Běžné účetní období

Půjčky a úvěry 0 0

Poskytnuté záruky a zajištění 0 0

Důchodové připojištění, penzijní pojištění 0 45

Životní pojištění 164 107

Bezplatné užívání osobního automobilu 272 134

Jiné 0 0

Celkem 436 286

Výše peněžního a nepeněžního plnění bývalým členům orgánů - plnění nebylo poskytnuto.

B. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Přiložená účetní závěrka byla sestavena podle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících 
právních předpisů. Účetní závěrka byla vypracována na principu historických cen. Účetnictví 
účetní jednotky se řídí zák. 563/91 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/91 o účetnictví a českými účetními standardy pro podnikatele.
Při oceňování majetku a závazků a při účtování o výsledku hospodaření bere účetní jednotka za 
základ:
1. veškeré náklady a výnosy, které se vztahují k účetnímu období bez ohledu na datum jejich 
úhrady
2. rizika, ztráty a znehodnocení, které se týkají majetku a závazků a jsou účetní jednotce známy ke 
dni sestavení účetní závěrky.

V roce 2014 nedošlo ke změně v používání účetních metod ani ke změně způsobu účtování oproti 
minulému účetnímu období.
Účetní jednotka používá metody v souladu s prováděcími předpisy a neodchýlila se od nich ani 
v roce 2014, ani v roce minulém.
Účetní závěrka za minulé období byla ověřena auditorem.

[4]



Příloha k účetní závěrce sp olečnosti TATSUNO EUROPE a.s.

Způsoby oceňování, odpisování a účetní metody, které společnost používala při sestavení účetní 
závěrky za rok 2014 jsou následující:

1.1 Zásoby 

Účtování zásob je prováděno :
Nakupované zásoby jsou oceněny v pořizovacích cenách, účtováno je o nich podle způsobu A. 
Účetní jednotka používá při oceňování zásob cenu zjištěnou váženým aritmetickým průměrem 
z pořizovacích cen. Náklady, které souvisejí s pořízením zásob, ale není možno je jednoznačně 
přiřadit ke konkrétnímu druhu, tvoří vedlejší pořizovací náklady. Tyto jsou rozpouštěny při výdeji 
zásob do spotřeby způsobem stanoveným účetní jednotkou. Vážený aritmetický průměr je počítán 
Ix  za měsíc. Vybrané druhy zásob se účtují přímo do spotřeby.

Způsob ocenění zásob:

- zásob nakupovaných -  v souladu se zák. 563/91 Sb. o účetnictví cenou pořizovací

- vytvořených vlastní činností -  vlastními náklady v položkách přímých nákladů

Do pořizovacích cen nakupovaných zásob se zahrnují vedlejší pořizovací náklady, zejména 
poštovné, dopravné, balné, pojistné a clo.
V případě zjištění zastaralých či pomaluobrátkových nebo dočasně znehodnocených zásob 
je k nim tvořena opravná položka na základě individuálního posouzení.

1.2. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu 
pořízení a náklady s pořízením související.
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je odpisován na vrub nákladů na základě 
předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Nehmotný majetek s nižším oceněním 
účetní jednotka považuje za službu a takto o něm účtuje na účtu 518. Tento majetek je 
evidován v operativní evidenci. Náklady na technické zhodnocení nehmotného majetku 
v částce převyšující 40 tis. Kč zvyšují jeho pořizovací cenu.
Výdaje na vývoj software, jehož výsledky jsou určeny k obchodování, jsou aktivovány jako 
nehmotný majetek. V běžném účetním období nedošlo k aktivaci těchto výdajů.
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, 
náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související.
Dlouhodobý hmotný movitý majetek je v ocenění nad 40 tis. Kč, pokud doba jeho 
použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobým hmotným nemovitým majetkem jsou 
zejména budovy a stavby bez ohledu na jejich pořizovací cenu.
Náklady na ukončené technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku v částce 
převyšující 40 tis. Kč zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.
Pozemky jsou dlouhodobým majetkem bez ohledu na výši ocenění. Pozemky se neodpisují.

Ocenění dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností
- ve výši vlastních nákladů
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Přfloha k účetní závěrce společnosti TATSUNO EUROPE a.s.

1.3. Odpisování
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku je stanoven interní 
směrnicí, kde se vychází z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku 
odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají. 
Dlouhodobý hmotný majetek je zatříděn do odpisových skupin. Daňové odpisy jsou 
prováděny zrychleným způsobem, rovnoměrným způsobem a formou mimořádných odpisů 
§30a zák.o daních z příjmů. Účetní odpisy dlouh. majetku jsou sestaveny v souladu s § 28, 
odst. 2) zákona o účetnictví a vycházejí z předpokládané doby jeho používání.
Odpisový plán drobného dlouh. majetku pořízeného v r. 2001 je stanoven interní směrnicí 
s přihlédnutím k době použitelnosti. Od r. 2002 účetní jednotka drobný hmotný majetek 
považuje za zásoby, drobný nehmotný majetek považuje za službu a tyto majetky účtuje 
přímo na vrub nákladů v okamžiku použití. Tento majetek je evidován v operativní evidenci.

1.4. Cenné papíry a podíly 

Ocenění cenných papírů a podílů
Ve sledovaném účetním období účetní jednotka oceňovala cenné papíry a majetkové účasti 
pořizovací cenou.
V běžném účetním období účetní jednotka nezjistila žádné skutečnosti, které by 
představovaly trvalé či přechodné snížení ceny finančních investic.

Účetní jednotka s přihlédnutím k zásadě opatrnosti pro vyjádření přechodného snížení ocenění 
majetkové účasti tvoří opravnou položku k uvedenému majetku .

2. Způsoby korekcí oceňování aktív ( §  39 odst. 5c Vyhlášky)

2.1. Opravné položky a oprávky k majetku 

Způsob stanovení opravných položek
Opravné položky k pohledávkám jsou vytvářeny dle zák. 593/92 Sb. o rezervách, dále potom s 
přihlédnutím k bonitě jednotlivých pohledávek.
Tvorba opravných položek k pohledávkám závisí na lhůtě jejich splatnosti, dále je uplatňována 
kombinace opravných položek dle zákona o rezervách a účetních opravných položek.
Vyšší opravné položky (daňově účinné) se vytváří v souladu s § 8a odst. 2, 3. zákona o 
rezervách (pokud bylo zahájeno rozhodčí řízení, soudní řízení, správní řízení).
Opravné položky k zásobám jsou vytvářeny podle individuálního posouzení s přihlédnutím 
zejména k zastarání zásob.

Účetní jednotka s přihlédnutím k zásadě opatrnosti pro vyjádření přechodného snížení ocenění 
majetkové účasti vytvořila v r. 2013 opravnou položku k podílu v dceřiné spol. SPEED CZECH 
SERVICE s.r.o. Vedení účetní jednotky rozhodlo v r. 2014 o rozpuštění opravné položky k 
finanční investici na základě vyhodnocení její bonity.

Účetní jednotka vytvořila opravné položky k pohledávkám a zásobám.
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Opravné položky k:

Běžné účetní období

Zůstatek k 
prvnímu dni

Tvorba Zúčtování
Zůstatek-
rozvahový

den

- dlouhodobému majetku 0 0 0 0

- zásobám 1674 297 578 1393

- finančnímu majetku 204 0 204 0

- pohledávkám -  zákonné 12 140 130 249 12 021

- pohledávkám -  ostatní 1002 266 310 958

Celkem 15 020 693 1341 14 372

Společnost eviduje pohledávky za dlužníky v konkurzu ve výši 12.021 tis. Kč. Pohledávky byly 
řádně přihlášeny a opravné položky byly vytvořeny do 100% jejich hodnoty.

2.2. Přepočet cizích měn na českou měnu

Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu byl použit způsob uvedený v § 24, odst. 2 zák. 
563/91 Sb. o účetnictví. V souladu s § 24 zák. 563/91 Sb. o účetnictví byl použit pro přepočet 
majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu směnný kurs devizového trhu 
vyhlašovaný Českou národní bankou, a to pevný kurs, který je stanoven jako kurs ČNB k 1. 
pracovnímu dni v příslušném měsíci. Výjimku činí interní doklady, kde je pro určitý typ operací 
(např. vyúčtování služebních cest) stanoven směrnicí účetní jednotky denní kurs vyhlášený ČNB.
U majetku a závazků uvedených v § 4 zák. 563/91 Sb. o účetnictví byl proveden kurzový přepočet 
k 31.12.2014 kursem ČNB platným k 31. 12. 2014 s tím, že na účtech účtových skupin 21, 22, 25 a 
26 je kurzový rozdíl vypořádán výsledkově, stejně tak i na účtech pohledávek, závazků a finančních 
výpomocí. U ostatního majetku a závazků byl kurzový rozdíl vypořádán rozvahově.

2.3. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazl<ů oceňovaných reálnou hodnotou, změny 
reálných hodnot

Kdatu 31.12.2014 účetní jednotka nevlastnila majetek, který by podléhal ocenění reálnou 
hodnotou.

2.4. Finanční majetek, pohledávky a přechodné účty aktiv

Finanční majetek dlouhodobý
Dlouhodobý finanční majetek účetní jednotky tvoří majetkové účasti, představující podstatný a 
rozhodující vliv. Účetní jednotka pro oceňování majetkových účastí nepoužila metody ekvivalence.

Finanční majetek krátkodobý
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Přepočet 
cizoměnových hodnot provádí účetní jednotka v souladu se svou směrnicí. K rozvahovému dni je 
proveden přepočet kurzem ČNB k tomuto dni a vzniklé rozdíly jsou vypořádány výsledkově. 
Pohledávkv
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se
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snižuje pomocí opravných položek účtovaných na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu a to 
na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek.

Dohadné účtv aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.

Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců 
včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho 
roku od rozvahového dne.

Časové rozlišení v aktivech
Hlediskem pro účtování a vykazování těchto aktiv je skutečnost, že jsou v okamžiku jejich účtování 
současně známy jejich účel, částka a období, kterého se týkají.
Hlavním titulem jsou náklady na certifikace, pojištění, aj.

3. Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku.
Akciová společnost v souladu s dříve platnými stanovami vytvořila rezervní fond v plné výši již 
v minulých obdobích.
Valná hromada konaná dne 30.5.2014 schválila, že se obchodní korporace se podřídila zákonu 
jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech.
Dále na valné hromadě konané dne 30.5.2014 společnost přijala nové stanovy. Podle těchto 
stanov účetní jednotka nemá rezervní fond. Rozhodnutím valné hromady ze dne 27.8.2014 byl 
rezervní fond vytvořený v souladu s předchozí legislativou převeden na účet nerozděleného zisku 
let minulých.
Ostatní fondy účetní jednotky ( např. sociální) zůstaly zachovány.
Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti. Na základě rozhodnutí valné hromady je 
účtováno o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty. Společnost ve prospěch ostatních kapitálových 
fondů účtuje též o přijatých darech.

4. Cizí zdroje
Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v 
případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při 
dodržení věcné a časové souvislosti.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. V položce jiné závazky se 
vykazují také hodnoty zjištěné v důsledku ocenění finančních derivátů reálnou hodnotou. 
Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovitě hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje 
i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.

5. Daň z příjmů, závazky a časové rozlišení v pasivech
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo 
sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. 
tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi 
účetními a daňovými odpisy atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), 
odčitatelné položky (daňová ztráta, náklady na realizaci projektů výzkumu a vývoje) a slevy na dani 
z příjmů.
Účetní jednotka o přijatých darech účtuje ve prospěch kapitálového fondu. Hodnota přijatých 
darů je ve sledovaném období položkou zvyšující základ daně z příjmů.
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Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů nnezi zůstatkovými 
hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím 
k období realizace.

Závazky
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. Dlouhodobé i 
krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část 
dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.
Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. Rozdělují se na 
krátkodobé a dlouhodobé.

Časové rozlišeni v pasivech
Hlediskem pro účtování a vykazování těchto pasiv je skutečnost, že jsou v okamžiku jejich účtování 

současně známy jejich účel, částka a období, kterého se týkají.
Hlavním titulem jsou vyúčtované úroky z půjčky, které budou hrazeny v dalším účetním období.

6. Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež 
mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši 
výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady 
na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty 
odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

7. Účtování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

8. Dotace
Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace 
přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních nebo finančních výnosů. Dotace přijatá na 
pořízení dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení a na úhradu úroků zahrnutých do 
pořizovací ceny majetku snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení.

9. Následně událostí
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je 
zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o 
skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným 
událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto 
událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

C. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát (§ 39 odst. 6 až 12 Vyhlášky)

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky
(§ 39 odst. 6 Vyhlášky)
Rozpis hmotného majetku:
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Rozpis na hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí, přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku: údaje v tis. Kč

Dlouhodobý majetek: 1 .1 . 2014 31 .12 . 2014

Skupina

Počát.stav -  

poř.cena
Oprávky

Poč.stav -
zůstatková
cena

Přírůstky-
poř.cena

Úbytky - 
poř.cena

úbytky -
zůstatk.
cena

účetní
odpisy

Konečný
stav-
pořiz.cena

Oprávky
Konečný
stav-zůst.
cena

Stroje, přístroje a zařízení 16 356 13 762 2 594 391 0 0 617 16 747 14379 2 368

Dopravní prostředky 4 011 3 019 992 1559 675 0 686 4 895 3 030 1865

Inventář apod. 292 290 2 0 0 0 2 292 292 0

Drobný hmot.majetek {v r. 2001) 894 894 0 0 4 0 0 890 890 0

mezisoučet 21 553 17 965 3 588 1950 679 0 1305 22 824 18 591 4 233

Budovy, haly 43 754 12 890 30 864 0 0 0 1 48 0 43 754 14 370 29 384

Pozemky 2 792 0 2 792 0 0 0 0 2 792 0 2 792

Nedokončený dlouh. hm. majetek 0 0 0 9 9 0 9

CELKEM 68 099 30 855 37 244 1959 679 0 2 785 69 379 32 961 36 418

Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku, přírůstky a úbytky

dlouhodobý nehmotný majetek: k 1 .1 . 2014 31 .12 . 2014

Skupina
Počát.stav
-poř.cena

Oprávky
Poč.stav -
zůstatková
cena

Přírůstky

poř.cena

Úbytky - 
poř.cena

úbytky -
zůst.
cena

účetní
odpisy

Konečný
stav-
pořiz.cena

Oprávky
Konečný
stav-zůst.
cena

Software 1 888 1441 447 0 0 0 191 1888 1632 256

Drobný nehmot.majetek 27 27 0 0 0 0 0 27 27 0

Nedokonč. dl. nehmot. majetek 0 0 0 0 0 0

C E L K E M 1915 1468 447 0 0 0 191 1915 1659 256

[10]



Příloha k účetní závěrce sp olečnosti TATSUNO EUROPE a.s.

1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období splatné v běžném účetním období
Účetní jednotka neeviduje žádné nedoplatky na dani. Účetní jednotce nebyly žádné daně 
doměřeny.

1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky

Společnost účtovala o odloženém daňovém závazku.

Odložený daňový závazek/pohledávka
Běžné účetní období

Počáteční

stav
Tvorba Zúčtování Konečný stav

Odložený daňový závazek 810 0 137 673

Komentář: Účetní jednotka za rok 2014 vyčíslila odložený daňový závazek z rozdílu mezi 
daňovými a účetními cenami majetku, zásob ,vytvořené rezervy na opravu výrobků a 
z rezervy na roční odměny schválené a vyplacené v dalším účetním období. Oproti minulému 
účetnímu období došlo ke snížení, zůstatek k rozvahovému dni je ve výši 673 tis. Kč.

1.3. Rezervy

Rezervy

Běžné účetní období

Zůstatek k 

prvnímu dni
Tvorba Zúčtování

Zůstatek-

rozvahový

den

Zákonné rezervy 0 0 0 0

Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0

Ostatní rezervy (rezerva na opravy výrobků) 313 0 170 143

Ostatní rezervy ( rezerva na roční odměny) 3 314 4 417 3 314 4 417

Celkem 3 627 4  417 3 4 84 4 560

1.4. Závazky ke státním orgánům

Druh závazku ve splatnosti:
Celková výše 

závazku

Závazky z titulu zákonného sociálního pojištění 629

Závazky z titulu zákonného zdravotního pojištění 320

Závazky z titulu celních nedoplatků 0

Závazky z titulu daňových nedoplatků u fin. orgánů 0

Celkem 949

Tyto závazky byly uhrazeny ve lhůtě splatnosti v lednu 2015.

[11]



Přfloha k účetní závěrce sp olečnosti TATSUNO EUROPE a.s.

1.5. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

Důvod dotace Poskytovatel dotace
Běžné
účetní
období

Minulé
účetní
období

příspěvek na vzdělávání zaměstnanců - 

"Vzdělávejte se pro růst v JMK"

Evropský Sociální Fond - 

Operační program OP LZZ
64 263

CELKEM 64 263

Komentář:
V r. 2011 se společnost TATSUNO EUROPE zapojila do projektu „Vzdělávejte se pro růst!" 
financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR, jehož prostřednictvím byl poskytován 
příspěvek na odborné vzdělávání zaměstnanců v jazykových kurzech.
První projekt odborné jazykové výuky v anglickém jazyce byl realizován od prosince 2011 do 
dubna 2013. V navazujícím projektu „Vzdělávejte se pro růst v JMK" který byl zaměřen jednak 
na odborné vzdělávání pracovníků v jazykových kurzech, i na další odborné profesní 
vzdělávání pracovníků technického úseku, byl v r. 2013 nárokován příspěvek ve výši 263 tis. 
Kč. Tento navazující dotační projekt byl ukončen v březnu 2014, celkově byl v r. 2014 vyplacen 
příspěvek 64 tis. Kč. Dotace byly zaúčtovány ve prospěch ostatních provozních výnosů.

1.6. Další významné položl<y, jejichž uvedení je podstatné pro hodnocení finanční a majetkové 
situace a výsledeíc hospodaření účetní jednoticy:

Účetní jednotka v minulosti obdržela dlouhodobou půjčku od mateřské společnosti ve výši
5.000.000 Kč. Dodatkem smlouvy ze dne 30.4.2014 byl stanoven pro další období úrok ve výši 
úrokové sazby 12měsíční Japanese Yen LIBOR + 1% a současně byla prodloužena splatnost 
do 30.6.2019.

Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti;

Druh CP nebo majetkové účasti
Jmenovitá 

hodnota v tis. 
Kč

Finanční výnos 
plynoucí z vlastnictví 
majetk.účasti v tis. Kč

Majetková účast ve spol. TATSUNO RUS 192 1 290

Majetková účast ve spol. SPEED CZECH SERVICE s.r.o. 2 004 0

CELKEM 2196 1290
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VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU - běžné účetní období -  údaje v tis. Kč

Položka vlastního kapitálu
Počáteční
zůstatek

Zvýšení Snížení Konečný
zůstatek

Základní kapitál 2 000 0 0 2 000

Základní kapitál zapsaný v OR 2 000 0 0 2000

Základní kapitál nezapsaný v OR 0 0 0 0

Vlastní akcie a vlastní obch. podíly 0 0 0 0

Kapitálové fondy 1851 774 0 2 625

Emisní ážio 0 0 0 0

Ostatní kapitálové fondy 1841 750 0 2 591

Oceňovací rozdíly z přecenění 
z přecenění majetku a závazků (nezahr. do 
hosp.výsledku)

10 24 0 34

Fondy ze zisku 643 0 403 240

Rezervní fond 400 0 400 0

Statutární a ostatní fondy ze zisku 243 0 3 240

Výsledek hospodaření minulých let 88 035 6 661 0 94 696

Nerozdělený zisk minulých let 88 035 6 661 0 94 696

Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0

Výsledek hospodaření minulého 
účetního období (+ / -)

15 261 X 15 261 X

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-)

X 6 379 X 6 379

Rozhodnuto o zálohách na výplatu 
podílu na zisku

0 0

VLASTNÍ KAPITÁL 107 790 13 814 15 664 105 940

Valná hromada konaná dne 30.5.2014 rozhodla o výplatě dividendy ve výši 9.000 tis. Kč ze zisku 
dosaženého za rok 2013. Rozhodnutím valné hromady ze dne 27.8.2014 byl v souvislosti 
s předchozím přijetím nových stanov zůstatek rezervního fondu ve výši 400 tis. Kč, který byl 
vytvořený v předchozím období, převeden na účet nerozděleného zisku let minulých.
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2. Důležité údaje týkající se majetku a závazků {§ 39 odst. 7 Vyhlášky)

2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti

Počet dnů po splatnosti
Běžné účetní období

z obchodního styku ostatní

do 30 3 963 0

3 0 -6 0 1382 0

6 0 - 9 0 0 0

90 - 1 8 0 313 0

180 -360 469 0

360 a více 13 466 0

Celkem 19 593 0

Komentář:

V pohledávkách po splatnosti jsou zahrnuty pohledávky vůči dceřiné společnosti SPEED CZECH 

SERVICE v celkové hodnotě 2.525 tis. Kč.

2.2. Závazky po lhůtě splatnosti

Počet dnů po splatnosti
Běžné účetní období

z obchodního styku ostatní

Do 30 0 0

30 a více 0 0

Celkem 0 0

2.3. Dlouhodobé závazky ve lhůtě splatnosti

Půjčka majoritního akcionáře , která byla v předchozím období uvedena v krátkodobých 
závazcích, je vzhledem ke nově dohodnuté lhůtě splatnosti v rozvaze vykázána jako 
dlouhodobá. Zůstatek půjčky k 31.12.2014 činí 5.000 tis. Kč.

2.4. Dohadné účty aktivní - ve výši 1.284 tis. Kč. Jedná se zejména o nárok na bonus dle 
smlouvy za roční nákup zásob od dodavatelů.

2.5.Dohadné účty pasivní - ve výši 1.613 tis. Kč. Jedná se zejména o poplatek dle licenční 
smlouvy k ochranné známce a dále o nevyfakturované dodávky materiálu, služeb aj.

2.6. Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem
Účetní jednotka nemá žádný majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem.

2.7. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení 
účetní závěrky
V tomto období tuto skutečnost nedošlo k žádným událostem, které by mohly mít významný 
vliv na hodnocení majetkové nebo finanční situace účetní jednotky.
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3. Informace, které nejsou vykázány v rozvaze { ^ 39 odst. 9 Vyhlášky)

3.1. Celková výše závazků, které nejsou vykázány v rozvaze
Účetní jednotka nemá žádné závazky, které by nebyly vykázány v rozvaze.

3.2. Tržní hodnota majetku
Účetní jednotka vlastní majetek , který v minulosti pořizovala formou finančního pronájmu. 
Jeho tržní hodnota je vyšší nežli jeho hodnota vykázaná v účetnictví.

Souhrnná vvše majetku neuvedená v rozvaze:

Jedná se o majetek, který účetní jednotka v případě hmotného majetku považuje za zásoby a 
v případě nehmotného majetku považuje za službu a který je účtován do nákladů v okamžiku 
spotřeby. Majetek je sledován v operativní evidenci. Jiný majetek mimo zde uvedený účetní 
jednotka nevlastní.

Hodnota majetku neuvedeného v rozvaze k poslednímu dni účet. období v tis. Kč

Celková hodnota drobného hmotného majetku v pořizovací ceně 

Celková hodnota drobného nehmotného majetku v pořizovací ceně

4 484 

735

Drobný majetek je každoročně inventován a je posuzována jeho použitelnost pro účetní 
jednotku.
V případě zařazení většího množství tohoto majetku do užívání účetní jednotka používá pro 
dosažení věrného obrazu předmětu účetnictví účty časového rozlišení.

4, Další povinné Informace (§  39 odst. 10 až 14 Vyhlášky )

4.1. Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi

Výše odměny na:
Běžné účetní 

období

povinný audit účetní závěrky 85
jiné ověřovací služby 0

daňové poradenství 37

jiné neauditorské služby 0

Celková výše nákladů 122

4.2. Celkové náklady na výzkum a vývoj -  v tis. Kč

Běžné účetní 
období

celkové náklady 1 8 1 4
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4.3. Členění tržeb z prodeje zboží, služeb a výrobků podle druhů činností a zeměpisných trhů

Druh činnosti Běžné účetní období

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb TUZEMSKO ZAHRANIČÍ CELKEM

Výroba výdejních stojanů PHM 19 095 165 003 184 098

Opravy a údržba 1438 9 1447

Montáž a instalace 1 107 0 1107

Ostatní služby 298 248 546

Tržby z prodeje zboží 0 0 0

Celkem 21 938 165 260 187 198

4.4. Informace o trvání předpokladu nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky

Předpoklad nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky byl v účetnictví účetní 
jednotky použit a ke dni zpracování účetní závěrky nejsou účetní jednotce známy žádné 
informace, které by nasvědčovaly tomu, že účetní jednotka nemusí být schopna nepřetržitě 
pokračovat ve své činnosti a že by v důsledku toho byla ohrožena její schopnost plnit své 
závazky.

Sestaveno d ne : Podpis statutárního zástupce: Podpis statutámího zástupce:

2. 4. 2015

Milan Kubík 
předseda představenstva

Ing. Petr Krejčíř 
místopřeaseda představenstva




