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VEDENÍ KONCERNU ZEPPELIN GmbH

PETER GERSTMANN
jednatel, generální ředitel

MICHAEL HEIDEMANN
jednatel, zástupce
generálního ředitele

Odpovědnost: rozvoj koncernu, IT,

Odpovědnost: obchod, marketing, servis;

vnitřní audit, podniková komunikace;

SBU Stavební stroje EU, SBU Stavební

SBU Průmyslové systémy

a zemědělské stroje CIS a SBU Půjčovna.

a SBU Energetické systémy.
Od roku 2007 člen vedení a od roku 2010

Od roku 2000 člen vedení a od roku 2010

generální ředitel koncernu ZEPPELIN GmbH.

H.
zástupce generálního ředitele koncernu Zeppelin GmbH.
Současně od roku 1999 člen vedení a od roku 2008
generální ředitel Zeppelin Baumaschinen GmbH.
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CHRISTIAN DUMMLER
jednatel

JÜRGEN-PHILIPP KNEPPER
jednatel

Odpovědnost: ﬁnance, controlling,

Odpovědnost: personální útvar,

správa nemovitostí.

právní útvar, compliance.

Od roku 2011 člen vedení

Od roku 2008 člen vedení koncernu

koncernu ZEPPELIN GmbH.

ZEPPELIN GmbH.
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KONCERN
ZEPPELIN GmbH
VE SVĚTĚ

Stavební stroje EU
Německo / Rakousko / Polsko1) /
Slovenská republika / Česká republika /
Maďarsko1)

Stavební a zemědělské
stroje CIS
Arménie / Rusko / Tádžikistán / Turkmenistán /
Ukrajina / Uzbekistán / Bělorusko

Půjčovna strojů
Německo / Rakousko / Rusko /
Slovenská republika / Česká republika

Energetické systémy
Arménie / Bulharsko2) / Německo / Kazachstán2) /
Rakousko / Polsko2) / Rumunsko2) / Rusko2) /
Švýcarsko2) / Slovenská republika / Tádžikistán /
Česká republika / Turkmenistán / Ukrajina /
Maďarsko2) / Uzbekistán / Bělorusko / Kypr2)

Průmyslové systémy
Německo / Rakousko / Polsko /
Slovenská republika / Česká republika /
Maďarsko

1)
2)
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pouze manipulační technika Hyster
pouze motory MaK

Díky 190 pobočkám ve 30 zemích a unikátní schopnosti dodat správné řešení
poskytuje Zeppelin svým zákazníkům výraznou konkurenční výhodu.
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VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Zeppelin CZ s.r.o.
Stanislav Chládek
JEDNATEL A GENERÁLNÍ ŘEDITEL
Stanislav Chládek se narodil v roce 1975. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a získal titul MBA od University of Pittsburgh, USA.
Generálním ředitelem a jednatelem společnosti Zeppelin CZ s.r.o. (dříve
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.) je od 1. 7. 2012.

Jan Grünwald
FINANČNÍ ŘEDITEL A PROKURISTA
Jan Grünwald se narodil v roce 1971. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze. Finančním ředitelem společnosti Zeppelin CZ s.r.o.
(dříve Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.) je od 21. 10. 2013.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Obchodní jméno

Zeppelin CZ s.r.o.

Sídlo

Lipová 72, 251 70 Modletice u Prahy

Právní forma

společnost s ručením omezeným

Jednatel

Ing. Stanislav Chládek

IČO

18627226

DIČ

CZ18627226

Auditor

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

VYBRANÉ FINANČNÍ UKAZATELE
(v mil. Kč)

2014
Prodej strojů, energetických systémů,
přislušenství a pásových dopravníků

2 018

Náhradní díly a servis

2013
1 870

2012
2 294

2011
3 159

1 033

726

735

740

Pronájem a ostatní

460

377

595

576

OBRAT CELKEM*

3 511

2 973

3 624

4 475

172

119

-22

47

Provozní výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření před zdaněním

195

153

-11

207

5,55 %

5,15 %

-0,30 %

4,63 %

417

373

393

408

Aktiva celkem

2 882

2 679

2 403

2 854

Vlastní kapitál

1 447

1 426

1 286

1 614

50,21 %

53,23 %

53,52 %

56,55 %

Rentabilita obratu (ROS)
Průměrný počet zaměstnanců

Podíl vlastního kapitálu

* Obrat zahrnuje tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb a tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu.
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Zeppelin CZ s.r.o.
Vedení společnosti*

Jednatel
Generální ředitel

Asistent GŘ

Finanční ředitel
tel

«

«

Manažer
prodeje
nových strojů CAT

Ředitel oblasti
ZÁPAD

Manažer
prodeje
použitých strojů

Ředitel oblasti
STŘED

Manažer
Product
Support

Ředitel oblasti
VÝCHOD

Divize Stavební stroje

Ředitel divize
Důlní stroje

Divize Důlní stroje

SBU Stavební stroje EU

*Organigram platný k 1. 4. 2015.
Poznámka: Ženský rod se v organigramu nerozlišuje, mužský rod zvolen z důvodu zjednodušení.
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«

« «

«

Ředitel
divize
Půjčovna
strojů

Ředitel
divize
Energetické
systémy

Divize
Půjčovna strojů

Divize
Energetické systémy

SBU
SB Půjčovna strojů

SBU Energetické
systémy

Manažer
marketingu
a komunikace

Personální
manažer

Manažer řízení
projektů a ICT
a představitel
vedení pro kvalitu
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Struktura koncernu
ZEPPELIN GmbH
Friedrichshafen/Garching

«

« «

« «

Zeppelin Baumaschinen GmbH
Garching

Zeppelin International AG
Steinhausen (Švýcarsko)

Zeppelin Rental GmbH & Co. KG
G
Garching

Zeppelin Österreich GmbH
Fischamend u Vídně

Zeppelin Russland OOO
Moskva (Rusko)

Zeppelin Rental Österreich GmbH
mbH
Fischamend u Vídně

Zeppelin CZ s.r.o.
Modletice u Prahy
(Česká republika)

Zeppelin Agro OOO
Moskva (Rusko)

Zeppelin Rental Russland GmbH
mbH
Garching

Zeppelin SK s.r.o.
Banská Bystrica
(Slovenská republika)

Zeppelin Ukraine TOW
Kyjev (Ukrajina)

Zeppelin Rental Russland OOO
OO
Moskva

Zeppelin Polska Sp. z o.o.
Varšava (Polsko)

Zeppelin Belarus OOO
Minsk (Bělorusko)

Fritz Berndt
Verkehrstechnik GmbH
Kolín n. Rýnem

Zeppelin Körös Spedit Kft.
Budapešť (Maďarsko)

Zeppelin Armenien LLC
Jerevan (Arménie)

GSL Zeppelin GmbH
Hunxe

Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd.
Kyjev (Ukrajina)

Zeppelin Tadschikistan
Dušanbe (Tádžikistán)

Energyst BV
Breda (Holandsko)

CZ LOKO, a.s., Česká Třebová
(Česká republika)

Zeppelin Turkmenistan JV
Ašchabad (Turkmenistán)

Central Asia Machinery LLC
Taškent (Uzbekistán)
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« «

« «

Zeppelin Power Systems GmbH
& Co. KG, Hamburk

Zeppelin Systems GmbH
Friedrichshafen

Zeppelin Power Systems
Russland OOO
Moskva (Rusko)

Zeppelin Reimelt GmbH
Rödermark

Zeppelin Belgium N.V.
Genk (Belgie)

Zeppelin Plast Tech S.r.I.
Miláno (Itálie)

Zeppelin Systems UK Ltd.
Nottingham (Velká Británie)

Zeppelin Gulf Co. Ltd.
Jubail (Saudská Arábie)

Zeppelin Systems USA inc.
Odessa, Florida (USA)

JMB Zeppelin Equipamentos
Industriais Ltda., Sao Paulo
(Brazílie)

Zeppelin Systems India Pvt. Ltd.
Baroda (Indie)

Zeppelin Systems China Co. Ltd.
Peking / Šanghaj (Čína)

Zeppelin Systems
Singapore Pte. Ltd.
(Singapur)
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ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Vážené dámy, vážení pánové,
dostáváte do rukou Výroční zprávu společnosti
Zeppelin CZ za rok 2014, ve které jsme pro vás
v číslech a faktech shrnuli uplynulé období.
Rád bych vám ale nejprve poděkoval za spolupráci
a za důvěru, kterou dlouhodobě vkládáte do našich
produktů a služeb. Mohu vás ujistit, že této důvěry si
velmi vážíme a je pro nás zavazující.

Stanislav Chládek

Spokojenost zákazníka je pro
nás zásadní. Zázemí silného mezinárodního koncernu, dlouholeté
zkušenosti na èeském trhu a samozøejmì kombinace špièkových
produktù a služeb jsou prostøedky,
jak této spokojenosti dosáhnout.
Naše spoleènost se chová za všech
podmínek férovì a transparentnì.
Stejnì jako si vážíme našich zákazníkù, vážíme si i konkurence, protože nám poskytuje cennou zpìtnou vazbu k našemu podnikání.
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Co se týče hodnocení roku 2014 – myslím, že se naplno projevila přirozená dynamika tržního prostředí
podpořena řadou státních investic. I pod tíhou politických a socio-ekonomických vlivů došlo k celkovému
uvolnění „stavidel“ trhu. Velké ﬁrmy začaly rozmrazovat kapitál a jejich ochota investovat byla po letech
stagnace a útlumu dostatečným investičním impulsem i pro střední a malé živnostníky. I v důsledku toho
vzrostl trh se stavební technikou meziročně o 8 %, což
se samozřejmě pozitivně projevilo v našem podnikání
v podobě nárůstu prodeje nových i použitých strojů,
pronájmů i navazujících poprodejních služeb.
Realizovaný obrat ve výši 3 511 mil. Kč při generovaném zisku před zdaněním 195 mil. Kč je výslednicí
výše uvedeného trendu. Co se týče našich zahraničních dceřiných společností, i tady vidím důvody
k optimismu. Naši kolegové v dceřiné společnosti
Zeppelin SK úspěšně dotáhli prodej divize manipulační techniky a splnili plán stanovený pro rok 2014.
Dařilo se také naší dceřiné společnosti Zeppelin
Polska. Celkově se společnosti začleněné do skupiny Zeppelin CZ Group (Zeppelin CZ, Zeppelin SK,
Zeppelin Polska, Phoenix-Zeppelin Ukraine) podílely
na zisku koncernu Zeppelin 11 %.
Podle všech ukazatelů lze i v roce 2015 očekávat na
stavebním trhu rostoucí trend. Na tento vývoj samozřejmě naše společnost reaguje. Velký důraz budeme
i nadále klást na servisní a poprodejní služby. Vzhledem k tomu, že v dnešní době je hranice mezi úspěchem a neúspěchem často tenká, může být rychlost
a kvalita těchto služeb klíčovým faktorem rozhodujícím o úspěchu našich zákazníků.

V roce 2015 budeme pokračovat také v dalším rozvoji Půjčovny strojů Zeppelin CZ, fungující pod značkou
The Cat Rental Store. Abychom našim zákazníkům
pronájmy maximálně usnadnili, sjednotili jsme všechny služby typu „pronájem“ pod správu Půjčovny strojů
Zeppelin CZ. Zákazník si tak nyní může vypůjčit z široké nabídky stavební techniky, pracovních plošin,
manipulační techniky nebo ručního nářadí od jednoho
dodavatele. V roce 2015 se portfolio půjčoven navíc
rozroste o elektrocentrály a energetické systémy.
V plánu jsou také organizační změny, které povedou
ke sloučení české a slovenské nájemní ﬂotily, a tedy
k rozšíření strojového parku.
Velké poděkování patří naší divizi Energetické systémy, která v roce 2014 realizovala strategické zakázky, jejichž referenční rámec přesahuje hranice
České republiky. Instalace záložních energetických
zdrojů pro dvě české jaderné elektrárny zaujaly inženýry z Caterpillar a námi zvolené řešení se stalo
podkladem pro další mezinárodní tendry v oblasti
jaderné energetiky. V následujícím roce plánujeme
v této divize celou řadu opatření, jejichž cílem je
přiblížit vysoce specializované služby divize širšímu
okruhu zájemců. První vlaštovkou bude spuštění prodeje použitých motorů a elektrocentrál se zárukami
od výrobce, připravujeme také komplexní balíčky
servisních služeb.
Když jsme v roce 2013 přebírali od společnosti Caterpillar Global Mining Czech Republic servisní a prodejní část jejich společnosti (dnes divize Důlní stoje

Zeppelin CZ), byli jsme si dobře vědomi potenciálu
této akvizice. Překvapující ovšem byla rychlost, s jakou se tato speciﬁcká, vysoce specializovaná divize
přizpůsobila v novém prostředí naší společnosti. Důkazem úspěšného začlenění je řada významných zakázek v roce 2014, například renovace mechanizovaných
výztuží určených pro podpovrchovou těžbu černého
uhlí na Ostravsko-Karvinsku. V závěru roku pak naše
společnost odkoupila od společnosti Caterpillar i výrobnu pásových dopravníků (včetně servisní části),
čímž jsme zkompletovali nabídku strojů a zařízení pro
povrchovou i podpovrchovou těžbu.
Rok 2014 nám jasně ukázal, že směr vytyčený v roce
2012 je pro Zeppelin CZ správný. Důsledné hlídání interních nákladů, optimalizace provozu jednotlivých divizí, rozšiřování o prémiové služby a nabídka komplexních služeb s přidanou hodnotou – to je směr, kterým
se společnost Zeppelin CZ bude nadále ubírat.
Děkuji vám za vaši přízeň v roce 2014 a těším se na
další spolupráci v následujícím období.

Stanislav
Chládek
Stan
a islav Chlád
d
jednatel a generální
CZ s.r.o.
generrální ředitel Zeppelin
Zep
epp
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ZEPPELIN GROUP
Základní informace
Počátky silné mezinárodní skupiny Zeppelin Group sahají do roku 1908 a jsou spojeny se jménem slavného
vizionáře a konstruktéra, hraběte Ferdinanda von Zeppelin. Jeho vzduchoplavecké pokusy vedly k založení
společnosti Luftschiftbau Zeppelin GmbH, kterou následně vložil do správy nadace Zeppelin. Tato nadace
přetrvala do současnosti a je vlastníkem společností
začleněných v Zeppelin Group.
Společností zastřešující současné aktivity Zeppelin Group je koncern ZEPPELIN GmbH se sídlem ve
Friedrichshafenu. Hlavním pilířem podnikání koncernu
je obchod, a to především prodej, servis a půjčování

stavebních strojů, motorů a energetických zařízení.
Koncern se zabývá také prodejem a projektováním průmyslových systémů pro uskladňování, přepravu a dávkování kapalin a sypkých materiálů.
ZEPPELIN GmbH je výhradním prodejcem stavebních
strojů a zařízení amerického výrobce Caterpillar. V roce
2014 to bylo právě 60 let od počátku této spolupráce.
ZEPPELIN GmbH provozuje 190 poboček ve 30 zemích
světa a zaměstnává více než 7 700 zaměstnanců. Portfolio aktivit koncernu je velmi široké a je rozdělené do
pěti strategických obchodních jednotek SBU (Strategic
Business Unit).

Strategické obchodní jednotky:
Stavební stroje EU
(SBU Construction Equipment EU) – prodej a servis stavebních strojů
Stavební a zemědělské stroje CIS
(SBU Construction Equipment CIS) – prodej a servis stavebních a zemědělských strojů
Půjčovna strojů
(SBU Rental) – pronájem strojů a zařízení pro stavební a průmyslovou výrobu
Energetické systémy
(SBU Power Systems) – prodej a servis motorů a energetických zařízení
Průmyslové systémy
(SBU Plant Engineering) – vývoj, výroba a prodej průmyslových zařízení
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ZEPPELIN STRATEGIE
Koncernová „GPS strategie“ = navigace k úspěchu
Aby byla zajištěna integrita všech služeb poskytovaných na celém světě koncernem
ZEPPELIN GmbH byla přijata společná koncernová strategie – tzv. GPS Strategy, která
určuje další směřování podnikatelských aktivit koncernu.

G = Growth (Růst)
Orientace na zákazníka je pro Zeppelin klíčová.
Aby mohl koncern poskytovat svým zákazníkům
stále lepší a komplexnější služby, musí se rozšiřovat a růst.

P = Performance (Výkon)
Vysoká produktivita a výkon zaměstnanců koncernu jsou klíčem k úspěchu zákazníka. Jen špičkoví a vysoce kvaliﬁkovaní odborníci přinášejí
rozhodující přidanou hodnotu.

S = Stability (Stabilita)
Efektivní cash-ﬂow v rámci koncernu, vysoká solventnost nebo dodržování předepsaných kodexů –
to vše je základem důvěry a stability koncernu.

We create solutions
Spolupráce mezi zákazníkem a společností Zeppelin prodejem stroje nebo zařízení nekončí, ale začíná. Doménou
koncernu Zeppelin je poskytovat nejen stroje, ale i komplexní řešení, která jsou šita na míru potřebám zákazníka.
Tato ﬁlozoﬁe se odráží v hesle „WE CREATE SOLUTIONS“.
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ZEPPELIN CZ
Základní informace
Společnost Zeppelin CZ s.r.o. je výhradním prodejcem
stavebních, zemních, zemědělských a důlních strojů
značky Cat® v České republice, dále motorů a energetických zařízení Cat®. Společnost zajišťuje jak prodej
nových a použitých strojů, tak komplexní poprodejní
služby. V rámci Půjčovny strojů pronajímá Zeppelin CZ
svým zákazníkům stroje a zařízení pro stavebnictví,
zemědělství, dopravu, průmysl i řemeslnou výrobu.
Obchodní aktivity společnosti jsou rozděleny do čtyř
divizí (divize Stavební stroje, divize Půjčovna strojů,
divize Důlní stroje a divize Energetické systémy).
Společnost Zeppelin CZ s.r.o. je součástí nadnárodního koncernu ZEPPELIN GmbH, který provozuje
190 poboček ve 30 zemích světa. Z pěti strategických
obchodních jednotek koncernu (SBU Units – viz kapi-

tola Zeppelin Group) působí společnost Zeppelin CZ
ve třech jednotkách: Stavební stroje EU, Energetické
systémy a Půjčovna strojů.
Prodej strojů a servis se v České republice od roku
2012 soustředí do tří regionálně-správních jednotek:
oblasti Střed, Východ a Západ. Toto regionální členění
zlepšilo dostupnost všech našich služeb – od prodeje
až po poskytování poprodejních služeb.
Kromě České republiky je společnost Zeppelin CZ zastoupena také na trzích východní a střední Evropy, a to
prostřednictvím dceřiných společností Zeppelin SK,
Zeppelin Polska a Phoenix-Zeppelin Ukraine. Podílí se
také na řízení částečně vlastněných společností Zeppelin Körös-Spedit a CZ LOKO.

Společnost Zeppelin CZ – milníky z historie
Počátky společnosti Zeppelin CZ (dříve Phoenix-Zeppelin) se datují od sedmdesátých let minulého století
(1969), kdy byla pro účely výhradního zastoupení výrobce Caterpillar založena společnost Phoenix Praha
a.s. V roce 1991 se společnost Phoenix Praha a.s. spojuje se zástupcem Caterpillar v Německu – ﬁrmou Zeppelin Metallwerke GmbH (nyní Zeppelin Baumaschinen GmbH) a vzniká Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
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V tomto roce vzniká také divize Energetické systémy.
V roce 1998 byla založena Půjčovna strojů podnikající
pod značkou The Cat Rental Store.
V roce 2013 se stoprocentním vlastníkem společnosti
Phoenix-Zeppelin stává koncern ZEPPELIN GmbH. Ve
stejný rok odkupuje prodejní a servisní část ostravské
společnosti Caterpillar Global Mining Czech Republic,
a.s., čímž vzniká nová divize Důlní stroje.

Současnost
V roce 2014 proces sbližování s mateřským koncernem
vrcholí. Významným momentem se v této souvislosti
stal 15. červen 2014, kdy došlo k přejmenování společností z Phoenix-Zeppelin (Phoenix Zeppelin na Slovensku) na Zeppelin CZ (a Zeppelin SK). Nový název
společnosti lépe vystihuje příslušnost ke koncernu.

dílů a servis). Divize Důlní stroje, která vznikla v roce
2013 odkoupením nevýrobní části společnosti Caterpillar Global Mining, a.s., se zabývá prodejem a servisem strojů a zařízení Cat® pro povrchovou a hlubinnou
těžbu. V roce 2014 byla divize Důlní stroje posílena
o výrobu a servis pásových dopravníků značky Cat®.

Společnost Zeppelin CZ se zapojuje do mezinárodních
koncernových projektů, přičemž jeden z nejdůležitějších – tzv. Z Brand – má za cíl vtisknout všem dceřiným
společnostem koncernu na světě jednu společnou
identitu. Společnost Zeppelin CZ (následována spol.
Zeppelin SK) tak postupně zahajuje výměnu všech log
a vizuálních prvků, a to pro všechny své divize.

Půjčovna strojů Zeppelin CZ, podnikající pod společnou mezinárodní značkou koncernu The Cat Rental
Store, je další divizí společnosti Zeppelin CZ. Půjčovna strojů nabízí zákazníkům ﬂexibilní pronájmy
stavební techniky Cat®, dále manipulační techniky, vysokozdvižných plošin, energetických zařízení i ručního
nářadí. V České republice provozuje 11 poboček.

Současné aktivity společnosti Zeppelin CZ jsou široké
a jsou rozděleny do čtyř divizí.

Divize Energetické systémy se zabývá vývojem, prodejem a servisem energetických a pohonných systémů,
produktové portfolio je pestré a obsahuje například
energocentra, záložní dieselové generátory, kogenerační jednotky, záložní zdroje UPS nebo lodní, lokomotivní a jiné zástavbové motory.

V rámci divize Stavební stroje se společnost Zeppelin
CZ zabývá prodejem nových a použitých stavebních,
zemních a zemědělských strojů Cat®; spadají sem
také veškeré poprodejní služby (prodej náhradních
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ROK 2014 POD DROBNOHLEDEM
Celkové zhodnocení
Rok 2014 byl pro společnost Zeppelin CZ růstový ve
všech oblastech jejího podnikání. Do kladného hospodářského výsledku se pozitivně promítly jak důsledky
restrukturalizace ﬁrmy, započaté v roce 2012, tak objektivně se zlepšující situace na trhu stavebních strojů

deﬁnovaná jeho meziročním nárůstem o 8 %. Na oživení trhu reagovala společnost Zeppelin CZ řadou mimořádných akčních nabídek, týkajících se nákupu strojů
i servisních služeb.

Divize Stavební stroje
Prodej nových a použitých strojů
V prodeji stavebních strojů si společnost Zeppelin CZ
udržela navzdory stále tvrdšímu konkurenčnímu boji
pozici lídra. Nárůst byl zaznamenán u prodeje strojů do
stavebnictví; úspěchů dosáhla společnost i v ostatních
perspektivních segmentech, jako je například odpadové hospodářství.
Ruku v ruce s prodejem nových strojů se dařilo prodeji
použitých strojů a zařízení. I v roce 2014 se potvrdilo, že
nákup kvalitního použitého stroje Cat® s originálními
zárukami od výrobce je pro tuzemské zákazníky stále
atraktivní alternativou ke koupi nového stroje.
Společnost Zeppelin CZ uvedla v roce 2014 na trh
celou řadu novinek výrobce Caterpillar. Malou revolucí v oblasti hospodárnosti provozu se staly kolové
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nakladače Cat® 966M XE a 972M XE z nové M řady
nakladačů. Už předchozí generace těchto strojů (řada
K) si u zákazníků na celém světě získala renomé spolehlivých a vysoce úsporných strojů. U modelů M XE
se konstruktérům Caterpillar podařilo integrovat nejnovější poznatky z reálného provozu kolových nakladačů
do nových technologií, které buď nahradily, nebo doplnily stávající osvědčené konstrukční prvky. Největší
devizou jsou výkonné nízkoemisní motory Cat C9.3
ACERT™ s elektronicky řízeným systémem vysokotlakového vstřikování typu Common-Rail a s úpravou pro
selektivní katalytickou redukci. Novinkou, která výrazně snížila spotřebu paliva u nakladačů řady M XE, je
hydrodynamický měnič točivého momentu.

Z menších strojů to byly smykem řízené nakladače řady
D, které přesvědčily zákazníky silným nízkoemisním motorem, hydrostatickou převodovkou a elektronicky ovládanou škrticí klapkou. Při vývoji nové řady D výrobce neváhal
použít technologie dosud běžné spíše u vyšších kategorií
stavebních strojů a co se týče komfortu posádky nebo
ovládání stroje podařilo se společnosti Caterpillar nastavit zcela nová měřítka pro tuto oblíbenou kategorii strojů.

I v roce 2015 se mohou fanoušci žlutých strojů těšit na
nové modely. V kategorii oblíbených rýpadlo-nakladačů zamíchá kartami vylepšená řada Cat® F II, inovací
se dočkají populární minirýpadla řady E (nová série
E2) a malé kolové nakladače řady K (910–914K). Mezi
dalšími stroji jsou velká očekávání vkládána do nových
pásových rýpadel řady F.

Servis a poprodejní služby
Rok 2014 se pro společnost Zeppelin CZ nesl ve znamení rekordního počtu provedených přestaveb strojů podle norem certiﬁkovaných programů výrobce
Caterpillar – Cat Certiﬁed Rebuild a Cat Power Train
Rebuild. Tyto programy nabízí zákazníkům ekonomicky
zajímavou alternativu ke koupi nového stroje a spoustu
dalších výhod, například záruku od výrobce.
Telematickým technologiím, které pomáhají zvyšovat
produktivitu práce, patří budoucnost. Cat®Product Link™

je součástí proaktivní péče o stroje a pomáhá zákazníkům efektivně spravovat jejich stroj nebo celou ﬂotilu.
Právě ve spojení se systémem Cat®Product Link™ byl
v roce 2014 představen nový program servisních balíčků. V rámci tohoto programu, pod značkou Equipment
Management Solutions, mohou zákazníci dle svých individuálních potřeb vybírat z pěti úrovní (řešení), které
pomáhají zvýšit efektivitu provozu stroje nebo sestavy
strojů, včetně řízení nákladů.

Divize Důlní stroje
Již první rok divize Důlní stroje přinesl výborný výsledek. Naši specialisté na stroje a zařízení pro hlubinnou těžbu realizovali v roce 2014 mimo jiné modernizaci mechanizovaných výztuží nebo generální opravy
stěnových dopravníků – oboje pro našeho klíčového
zákazníka na Ostravsko-Karvinsku. Z nově dodaných
zařízení stojí za zmínku například pásový dopravník
pro Důl Karviná. Na sklonku roku 2014 byla divize posílena o výrobu a servis pásových dopravníků;
tuto část odkoupila společnost Zeppelin CZ od ﬁrmy
Caterpillar. Odkoupením výrobny pásových dopravníků
vzniká potenciál oslovit i společnosti zabývající se povrchovou těžbou.
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Divize Půjčovna strojů
Po nepříliš výrazných letech zažila Půjčovna strojů Zeppelin CZ v roce 2014 období stabilizace a růstu. Oživení trhu v roce 2014 spolu s příznivými klimatickými
podmínkami se podepsaly na meziročním nárůstu pronájmů o více než 10 %.
Ukazuje se, že investice do nových strojů a zařízení
a systematické rozšiřování nájemní ﬂotily i o menší
mechanizaci jsou tou správnou cestou. Právě širokou
nabídku produktů, ale i rychlost vyřízení pronájmu,
ﬂexibilitu a špičkové poradenství oceňují zákazníci
půjčoven Zeppelin CZ nejvíce. Stroje s červenou samolepkou The Cat Rental Store jste v roce 2014 mohli
vidět například při probíhající rekonstrukci dálnice D1,
ale také na stavbách nových skladovacích areálů nebo
výrobních linek českých automobilek.
Půjčovna strojů Zeppelin CZ má ambice stát se nejkomplexnější půjčovnou na trhu disponující širokou nabídkou jak pro stavebnictví, tak pro průmysl, energetiku
nebo logistiku. V roce 2015 tak bude logicky pokračovat
v rozšiřování ﬂotily. Prvním krokem bude zakomponování
služeb ENERGENCY do portfolia půjčovny. Princip této
služby spočívá v dodávkách záložních zdrojů energie formou na klíč. Z ostatních strojů, které budou v průběhu
roku 2015 zařazeny, jmenujme konkrétně například nové
plošiny značek Genie a JLG nebo terénní vysokozdvižné
vozíky značky Manitou. Průběžně bude doplňován také
sortiment malé mechanizace a ručního nářadí.
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Divize Energetické systémy
V divizi Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ
pokračovaly v roce 2014 dílčí realizace v rámci obrovské
zakázky pro Moravské naftové doly (plánovaný termín
ukončení v 2016). Stěžejní, zejména co se týče budoucích
referencí, byly instalace diesel-generátorových stanic
(záložních zdrojů) pro dvě tuzemské jaderné elektrárny.
Celá stanice je původním konstrukčním řešením společnosti Zeppelin CZ a stala se referenčním podkladem i pro
další mezinárodní tendry v oblasti jaderné energetiky.
Ve spolupráci s dceřinou společností CZ LOKO, a.s., byl
ukončen projekt modernizací lokomotiv v Bělorusku. V letech 2011–2014 bylo modernizováno celkem 60 lokomotiv, z toho 19 lokomotiv bylo modernizováno v roce 2014.
Z dalších prestižních realizací stojí za zmínku pokračující dodávky energocenter NZ2® do angolských ne-

mocnic, které začaly v roce 2008 a do současnosti již
bylo v Africe instalováno celkem sedm těchto zařízení.
Energocentrum NZ2® je původním konstrukčním projektem Zeppelin CZ a v současné době se již blíží ke
stovce instalovaných kusů.
Další směřování divize Energetické systémy je kromě
pokračování velkých projektů strategického významu
spjaté s rozvojem servisních a poprodejních služeb
šitých přesně „na míru“ zákazníkům. V roce 2015 zahájí divize Energetické systémy systematický prodej
použitých elektrocentrál se zárukou od výrobce či dealera. Podobně jako u použitých stavebních strojů Cat®
i u motorů a elektrocentrál najde zákazník i v tomto
případě komplexní nabídku na webových stránkách
společnosti Zeppelin CZ.
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
společníkům společnosti Zeppelin CZ s.r.o.
(dříve Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.)
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Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2014
Výkaz zisku a ztráty a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.

Minulé úč.
období 2013

Běžné účetní období
Korekce

Netto

Netto

A.

AKTIVA CELKEM

3 769 182

- 886 989

2 882 193

2 679 012

B.

DLOUHODOBÝ MAJETEK

1 841 793

- 690 290

1 151 503

1 147 294

Dlouhodobý nehmotný majetek

225 370

- 58 863

166 507

190 665

35 704

- 34 448

1 256

2 013

189 472

- 24 415

165 057

188 652

194

0

194

0

1 406 753

- 610 507

796 246

766 043

B.

I.

B.

I.

B.

II.

B.

II.

B.

III.

B.

III.

1.

Software

2.

Ocenitelná práva

3.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek

1.

Pozemky

115 570

0

115 570

114 531

2.

Stavby

619 299

- 271 305

347 994

369 464

3.

Samostatné hmotné movité věci
a soubory hmotných movitých věcí

633 950

- 335 201

298 749

248 414

4.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

5 922

- 1 817

4 105

813

5.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

32 012

- 2 184

29 828

32 821

209 670

- 20 920

188 750

190 586

77 940

- 20 920

57 020

58 856

131 730

0

131 730

131 730

1 925 359

- 196 699

1 728 660

1 529 474

Zásoby

925 391

- 72 708

852 683

562 321

Materiál

228 693

- 47 113

181 580

196 655

Dlouhodobý finanční majetek
1.

Podíly – ovládaná osoba

2.

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

C.
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Brutto

Oběžná aktiva

C.

I.

C.

I.

1.
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Minulé úč.
období 2013

Běžné účetní období

C.

II.

C.

II.

C.

III.

C.

III.

C.

IV.

C.

IV.

D.

I.

Netto

Netto

Nedokončená výroba a polotovary

279 178

0

279 178

20 898

3.

Zboží

417 520

- 25 595

391 925

344 768

13 040

0

13 040

17 863

4 518

0

4 518

3 718

0

0

0

823

8 522

0

8 522

13 322

Krátkodobé pohledávky

881 713

- 123 991

757 722

767 771

1.

Pohledávky z obchodních vztahů

842 549

- 113 289

729 260

590 324

2.

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba

10 702

- 10 702

0

0

3.

Pohledávky – podstatný vliv

8 179

0

8 179

8 090

4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

3 424

0

3 424

130 238

5.

Dohadné účty aktivní

13 059

0

13 059

33 335

6.

Jiné pohledávky

3 800

0

3 800

5 784

105 215

0

105 215

181 519

1 075

0

1 075

1 125

104 140

0

104 140

180 394

2 030

0

2 030

2 244

Časové rozlišení

2 030

0

2 030

2 244

1.

Náklady příštích období

1 969

0

1 969

2 183

2.

Příjmy příštích období

61

0

61

61

Dlouhodobé pohledávky
1.

Pohledávky z obchodních vztahů

2.

Jiné pohledávky

3.

Odložená daňová pohledávka

Krátkodobý finanční majetek
1.

Peníze

2.

Účty v bankách

OSTATNÍ AKTIVA – PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV

I.

Korekce

2.

D.

D.

Brutto
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Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2014
Výkaz zisku a ztráty a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.

Stav v minulém
účetním období 2013

Stav v běžném
účetním období

PASIVA CELKEM

2 882 193

2 679 012

VLASTNÍ KAPITÁL

1 447 478

1 425 561

Základní kapitál

300 000

300 000

Základní kapitál

300 000

300 000

Kapitálové fondy

4 764

3 922

67

67

4 697

3 855

Fondy ze zisku

- 106 601

30 433

1.

Rezervní fond

30 000

30 000

2.

Statutární a ostatní fondy

- 136 601

433

Výsledek hospodaření minulých let

1 091 206

954 172

Nerozdělený zisk minulých let

1 091 206

954 172

158 109

137 034

1 428 544

1 247 408

107 184

72 666

A.

A.

I.

A.

I.

A.

II.

A.

II.

A.

III.

A.

III.

A.

IV.

A.

IV.

A.

V.

1.

1.

Ostatní kapitálové fondy

2.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

1.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

CIZÍ ZDROJE

B.

30

B.

I.

B.

I.

B.

III.

B.

III.

Rezervy
1.

Rezerva na daň z příjmů

26 075

5 341

2.

Ostatní rezervy

81 109

67 325

1 320 784

1 162 769

Krátkodobé závazky
1.

Závazky z obchodních vztahů

259 917

169 292

2.

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

720 000

698 562

3.

Závazky k zaměstnancům

15 871

17 635
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Stav v minulém
účetním období 2013

Stav v běžném
účetním období

B.

IV.

B.

IV.

4.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

5.

Stát – daňové závazky a dotace

6.

Krátkodobé přijaté zálohy

7.

Dohadné účty pasivní

8.

Jiné závazky

1.

C.

8 171

8 100

74 044

17 551

178 792

177 692

63 951

73 899

38

38

Bankovní úvěry a výpomoci

576

11 973

Krátkodobé bankovní úvěry

576

11 973

6 171

6 043

Časové rozlišení

6 171

6 043

Výnosy příštích období

6 171

6 043

OSTATNÍ PASIVA – PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV

C.

I.

C.

I.

1.
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Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. prosinci 2014
Rozvaha a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.

I.
A.

Stav v minulém
účetním období 2013

Tržby za prodej zboží

2 114 965

1 930 091

Náklady vynaložené na prodané zboží

1 649 458

1 496 687

465 507

433 404

+

Obchodní marže

II.

Výkony

1 319 559

693 721

1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

1 060 430

697 798

2.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

258 280

- 4 077

3.

Aktivace

849

0

1 186 860

713 386

II.

B.

Výkonová spotřeba

B.

1.

Spotřeba materiálu a energie

732 944

241 087

2.

Služby

453 916

472 299

598 206

413 739

Osobní náklady

357 900

286 512

1.

Mzdové náklady

261 988

216 493

2.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

89 081

63 597

3.

Sociální náklady

6 831

6 422

D.

Daně a poplatky

1 740

4 061

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

152 023

140 521

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

335 606

345 076

1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

325 014

345 076

2.

Tržby z prodeje materiálu

10 592

0

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

300 151

287 340

1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

288 766

287 340

2.

Prodaný materiál

11 385

0

+

Přidaná hodnota

C.
C.

III.
III.

F.
F.

32

Stav v běžném
účetním období
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G.

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období 2013

- 15 506

- 38 863

Ostatní provozní výnosy

77 111

79 265

Ostatní provozní náklady

42 287

39 931

172 328

118 578

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů
IV.

H.

*

Provozní výsledek hospodaření

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

46 926

48 079

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v jednotkách pod podstatným vlivem

46 926

48 079

360

1 925

2 678

0

Výnosové úroky

1

198

Nákladové úroky

14 029

16 791

Ostatní finanční výnosy

17 108

36 091

Ostatní finanční náklady

24 574

34 791

23 114

34 711

Daň z příjmů za běžnou činnost

37 333

16 255

1.

– splatná

32 533

18 649

2.

– odložená

4 800

- 2 394

VII.

1.

IX.

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
X.

N.
XI.
O.

*

Finanční výsledek hospodaření

Q.
Q.

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

158 109

137 034

***

Výsledek hospodaření za účetní období

158 109

137 034

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

195 442

153 289
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Přehled o změnách vlastního kapitálu
za rok končící 31. prosince 2014

(tis. Kč)

Zůstatek
k 1. lednu 2013

34

Oceňovací
Ostatní
rozdíly
Základní kapitálové z přecenění
Rezervní Ostatní
kapitál
fond
fondy
fondy
majetku
a závazků

Nerozdělený
zisk (+) /
Neuhrazená
ztráta (-)

Zisk
běžného
roku

969 964 - 15 792

Rozhodnuto
o zálohách
na výplatu
podílu na
zisku

Celkem

300 000

67

1 144

30 000

433

0 1 285 8166

Oceňovací
rozdíly z přecenění
finančních investic

0

0

2 711

0

0

0

0

0

2 7111

Převod
neuhrazené ztráty

0

0

0

0

0

- 15 792

15 792

0

0

Výsledek hospodaření
za účetní období

0

0

0

0

0

0 137 034

0

137 034
34

Zůstatek
k 31. prosinci 2013

300 000

67

3 855

30 000

433

954 172 137 034

Oceňovací
rozdíly z přecenění
finančních investic

0

0

842

0

0

Převod
nerozděleného zisku

0

0

0

0

0

Vyplacené zálohy
na podíly na zisku

0

0

0

0

0

0

Výsledek hospodaření
za účetní období

0

0

0

0

Zůstatek
k 31. prosinci 2014

300 000

67

4 697

30 000

0 1 425 561
61

0

0

42
842

137 034 - 137 034

0

0

0

- 137 034

- 137 034
34

0

0 158 109

0

158 109
09

433

1 091 206 158 109

0

- 137 034 1 447 478
78
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11. VŠEOBECNÉ INFORMACE
11.1. Základní informace o Společnosti
Z
Zeppelin
CZ s.r.o. (dříve Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. ), dále „Společnost“, byla zapsána do obchodního rejstříku dne 4. června 1991 a její sídlo je
v Modleticích, Lipová 72, Česká republika. Hlavním předmětem podnikání Společnosti je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, opravy
ppracovních strojů, opravy zemědělských strojů, zprostředkovatelská činnost v obchodě, leasingová činnost v oblasti stavebních strojů, výroba,
iinstalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. Identifikační číslo Společnosti je 186 27 226.
S účinností od 1. června 2014 se název Společnosti změnil z Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., na ZEPPELIN CZ s.r.o., tato změna byla do obchodního
rrejstříku zapsaná dne 1. června 2014. S účinností od 15. června 2014 se název Společnosti změnil z ZEPPELIN CZ s.r.o. na Zeppelin CZ s.r.o., tato
zzměna byla do obchodního rejstříku zapsána dne 15. června 2014.
JJednatelem k 31. prosinci 2014 i 2013 byl Ing. Stanislav Chládek, který byl do funkce jednatele jmenován s účinností od 1. července 2012, tato
zzměna byla do obchodního rejstříku zapsaná dne 25. června 2012.
PProkuristé Společnosti k 31. prosinci 2014: Ing. František Nový, Miroslav Matuszek, Ing. Zdeněk Řešátko, CSc.
Jménem
J
společnosti jedná prokurista vždy společně s dalším prokuristou nebo jednatel.
Dne
D 31. března 2014 zanikla dozorčí rada ve složení:
JJméno

Funkce

Ing. Josef Mixa

předseda

Michael Eckhard Heidemann
Ing. Tomáš Rund

místopředseda
člen

Tato
T změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne 23. dubna 2014.
PPřiložená účetní závěrka je připravená jako samostatná. Konsolidovaná účetní závěrka dle německých účetních standardů (HB II) je připravována
m
mateřskou společností ZEPPELIN GmbH. V souladu s českými účetními předpisy má společnost výjimku sestavovat konsolidovanou účetní závěrku
ddle českých předpisů, v obchodním rejstříku bude zveřejněn překlad konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti.
ČČinnost společnosti je organizována v hlavním sídle společnosti v Modleticích, na pěti pobočkách (Praha, Brno, Ostrava, Most, Sokolov) a dále
v osmi zastoupeních a půjčovnách (Liberec, České Budějovice, Hradec Králové, Praha-západ, Plzeň, Zlín, Olomouc a Jihlava).
Dne
D 2. prosince 2013 Společnost koupila část podniku od společnosti Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s., se sídlem na adrese Lihovarská
11/1378,
1
Ostrava-Radvanice. Část podniku se zabývá servisem a dodávkami důlní techniky. Součástí celosvětové dohody byl i nákup skladu
náhradních
n
dílů a materiálů ve výši 190 451 tis. Kč od společnosti Caterpillar Global Mining Europe GmbH a ocenitelná práva na používání
technické
t
dokumentace a řízení kvality v hodnotě 188 484 tis. Kč.
D dne 31. října 2014 Společnost koupila další část podniku od společnosti Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s., se sídlem na adrese
Dále
Lihovarská
L
1378/11, Ostrava-Radvanice, která se zabývá výrobou a servisem dopravníkových pásů pro hlubinné doly (viz také Poznámka 3).
Společnost
S
se změnou své společenské smlouvy podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato skutečnost nabyla účinnosti dnem
z
zápisu
do obchodního rejstříku, tj. dne 23. dubna 2014.
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2. ÚČETNÍ POSTUPY
2.1. Základní zásady zpracování účetní závěrky
Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických cenách. Deriváty jsou vykázányy
v reálné hodnotě.

2.2. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Nehmotný (a hmotný) majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč (40 tis. Kč) za položku, je považovánn
za dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.
Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jehoo
pořízením související.
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odpisován na základě jeho předpokládané doby životnosti.
Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti.
Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částkuu
prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka je stanovena v souladu se skupinovými účetními postupy tak, že porovnává účetní
ní
zůstatkové hodnoty pronajímaných strojů s očekávanými prodejními cenami, tzv. „orientačními tržními cenami“. Tyto orientační tržní ceny jsouu
ní
připravovány na základě vývoje cen na trzích, kde skupina působí (společnost zde zohledňuje i lokální podmínky). V případě, že jsou orientační tržní
ceny nižší než účetní zůstatkové hodnoty, vytváří společnost opravnou položku k dlouhodobému hmotnému majetku ve výši příslušného rozdílu.
Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetkuu
nad 40 tis. Kč je aktivováno.
Koupí části podniku od společnosti Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s., vznikl oceňovací rozdíl k dlouhodobému hmotnému majetku, kterýý
je odepisován v souladu s platnou účetní a daňovou legislativou 180 měsíců od ledna 2014.
Ocenitelná práva se odepisují účetně 8 let, daňově 15 let.

2.3. Podíly v ovládaných osobách a podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Dlouhodobý finanční majetek tvoří majetkové účasti.
Podíly v ovládaných osobách představují majetkové účasti v podnicích, které jsou ovládané nebo řízené Společností (dále též „dceřiná společnost“).).
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem představují majetkové účasti v podnicích, v nichž Společnost vykonává podstatný vliv, alee
nemá možnost tento podnik ovládat nebo řídit (dále též „přidružená společnost“).
Podíly v dceřiných a přidružených společnostech jsou oceněny pořizovací cenou zohledňující případné snížení hodnoty.
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22.4. Zásoby
N
Nakoupené
zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací cena zahrnuje veškeré náklady související s pořízením
ttěchto zásob (zejména dopravné, clo atd.). Pro úbytky nakoupených zásob užívá Společnost metodu skutečných nákladů. Pro úbytky nakoupených
zzásob náhradních dílů používá Společnost metodu váženého průměru.
N
Nedokončená výroba vlastní výroby týkající se energetických systémů se oceňuje skutečnými náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové
nnáklady a přímé výrobní režijní náklady. Výrobní režijní náklady zahrnují přímé externí kooperace od třetích stran a jsou přiřazeny přímo konkrétním
pprojektům. Od roku 2013 se tato účetní metoda aplikuje pouze na takové projekty, jejichž celkové náklady přesahují 2 000 tis. Kč a jejichž
pplánovaná doba trvání je delší než 3 měsíce. Ostatní projekty jsou účtovány přímo do nákladů v časové a věcné souvislosti nákladů a výnosů. Tato
zzměna nemá významný dopad na výsledek hospodaření.
O
Opravná položka k pomalu-obrátkovým a zastaralým zásobám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního
pposouzení zásob. Při individuálním posouzení zásob Společnost porovnává pořizovací ceny ponížené o opravné položky stanovené na základě
oobrátkovosti s očekávanými prodejními cenami, tzv. „orientačními tržními cenami“. Tyto orientační tržní ceny jsou připravovány na základě vývoje
ccen na trzích, kde skupina působí (Společnost zde zohledňuje i lokální podmínky). V případě, že jsou orientační tržní ceny nižší než skutečné
ppořizovací ceny snížené o opravné položky stanovené na základě obrátkovosti, vytváří společnost dodatečnou opravnou položku k zásobám ve výši
ppříslušného rozdílu.

22.5. Pohledávky
PPohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám.
Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a individuálního posouzení bonity dlužníků.
O

22.6. Přepočet cizích měn
TTransakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kurzem platným v den transakce.
Zůstatky
peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou
Z
k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.
Podíly
v dceřiných a přidružených společnostech, cenné papíry a podíly, které jsou vedeny v cizích měnách a které se k rozvahovému dni neoceňují reálnou
P
hhodnotou, jsou přepočteny devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Kurzový rozdíl je zaúčtován do vlastního kapitálu.
SSpolečnost považuje zálohy zaplacené za účelem nákupu dlouhodobých aktiv nebo zásob za pohledávky vyjádřené v cizí měně, a tudíž tyto položky
majetku přepočítává devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni.
m

22.7. Finanční deriváty
F
Finanční
deriváty zahrnující měnové forvardy jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně přeceňovány na reálnou hodnotu.
RReálné hodnoty jsou odvozeny z modelů diskontovaných peněžních toků. Všechny deriváty jsou vykazovány v položce jiné pohledávky, mají-li
ppozitivní reálnou hodnotu, nebo v položce jiné závazky, je-li jejich reálná hodnota pro Společnost záporná.
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Společnost má finanční deriváty, které slouží v souladu se strategií řízení rizik společnosti jako efektivní zajišťovací nástroj, ale nelze pro ně podlee
českých účetních předpisů použít zajišťovací účetnictví, protože nesplňují kritéria pro zajišťovací účetnictví. Tyto deriváty jsou proto vykázányy
jako deriváty určené k obchodování.
Změny reálné hodnoty finančních derivátů k obchodování jsou součástí čistého zisku nebo ztráty z finančních operací.

2.8. Tržby
Výnosy z prodeje strojů a náhradních dílů se účtují v okamžiku předání stroje, resp. náhradního dílu, v den uskutečnění zdanitelného plnění, kterýý
je rovný dni předání stroje, resp. náhradního dílu.
Výnosy za služby servisu se u ročních smluv během roku fakturují zálohově a na konci období se podle odpočtu skutečných motohodin provádí
dí
vyúčtování s promítnutím podmínek sjednaných ve smlouvě.
Výnosy ze smluv o dílo týkající se energetických systémů se účtují na základě předávacího protokolu nebo zjišťovacího protokolu spolu see
zaúčtováním příslušné změny stavu nedokončené výroby.

2.9. Leasing
Pořizovací cena majetku získaného formou finančního nebo operativního leasingu není aktivována do dlouhodobého majetku. Leasingové splátkyy
jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu. Budoucí leasingové splátky, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsouu
vykázány v příloze k účetní závěrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze.

2.10. Rezervy
Společnost tvoří rezervy, pokud má současný závazek, je pravděpodobné, že bude na vypořádání tohoto závazku třeba vynaložit vlastní zdrojee
a existuje spolehlivý odhad výše závazku.
Společnost porovnává budoucí odkupní zůstatkové hodnoty pronajímaných strojů, financovaných formou operativního leasingu, a dále strojů,
ů,
na které společnost poskytla garanci odkupu po ukončení pronájmu za zůstatkovou hodnotu, s budoucími očekávanými prodejními cenami, tzv.
v.
„orientačními tržními cenami“. Společnost zohledňuje případná rizika vyplývající z existujících smluvních ujednání. V případě, že jsou budoucí
cí
orientační ceny nižší než odkupní zůstatkové hodnoty, vytváří Společnost rezervu na potenciální ztráty z těchto smluv.
Společnost vytváří rezervu na budoucí závazek z daně z příjmů snížený o uhrazené zálohy na daň z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšujíjí
předpokládanou daň, je příslušný rozdíl vykázán jako krátkodobá pohledávka.

2.11. Úrokové náklady
Veškeré úrokové náklady jsou účtovány do nákladů.
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22.12. Odložená daň
O
Odložená
daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou.
O
Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti.

22.13. Spřízněné strany
SSpřízněnými stranami Společnosti se rozumí:
• strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující nebo podstatný vliv,
• strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u Společnosti,
• členové statutárních, dozorčích a řídicích orgánů Společnosti nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde
tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv,
• dceřiné a přidružené společnosti a společné podniky.
VVýznamné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámce 15.

22.14. Použití odhadů
S
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.
VVedení Společnosti stanovilo odhady a předpoklady na základě všech relevantních informací dostupných k datu sestavení účetní závěrky s cílem
ddosáhnout věrného a poctivého obrazu aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti k datu účetní závěrky a výsledku hospodaření
zza sledované období. Z povahy takových odhadů vyplývá skutečnost, že budoucí informace se mohou od těchto odhadů a předpokladů odlišovat.

22.15. Vlastní kapitál
V případě, že Společnost rozhodne o výplatě záloh na podíly na zisku, vykáže tuto skutečnost jako snížení vlastního kapitálu na rozvahovém řádku
RRozhodnuto o výplatě podílu na zisku. V případě, že k rozvahovému dni vznikne Společnosti ztráta nebo dosáhne zisku nižšího než vyplacené podíly
nna zisku, vykáže v rozvaze ke konci účetního období výplatu záloh na podíly na zisku nebo její část jako pohledávku za společníky.

22.16. Následné události
D
Dopad
událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události
pposkytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po
rrozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.
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3. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK
Dlouhodobý nehmotný majetek
(tis. Kč)

Dlouhodobý hmotný majetek

2014

2013

2014

2013

190 665

614

766 043

905 103

2 226

190 651

425 995

277 829

- 26 384

- 600

- 125 639

- 139 921

Vyřazení

0

0

- 288 766

- 287 340

Změna stavu opravných položek

0

0

18 613

10 372

166 507

190 665

796 246

766 043

Zůstatková hodnota k 1. lednu
Přírůstky
Odpisy

Zůstatková hodnota k 31. prosinci

Společnost k 31. prosinci 2013 evidovala dlouhodobý hmotný majetek zastavený ke krytí úvěrů od UniCredit Bank. Tyto úvěry byly v průběhu rokuu
2014 plně splaceny.

Zůstatková cena (tis. Kč)
Popis – specifikace

Pořizovací cena (tis. Kč)

31. prosince 2014

31. prosince 2013

31. prosince 2014

31. prosince 2013

Pozemky

0

26 736

0

26 736

Budovy a stavby

0

61 474

0

70 544

Koupí částí podniku společnosti Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s., vznikly Společnosti oceňovací rozdíly uvedené níže. Oba tytoo
oceňovací rozdíly jsou odepisovány v souladu s platnou účetní a daňovou legislativou (tj. 180 měsíců).

Popis – specifikace

Oceňovací rozdíl

Koupě části podniku k 2. prosinci 2013

32 821

Koupě části podniku k 1. listopadu 2014

- 809

Dále byla 2. prosince 2013 pořízena práva na používání technické dokumentace a popisu pracovních postupů ve výši 188 484 tis. Kč, která jsouu
nezbytná pro servis již vydodaných důlních strojů, které jsou používány zejména společností OKD. Tato práva měla být původně odepisovánaa
po dobu 15 let v souladu s uzavřenou smlouvou se společnostmi Caterpillar Global Mining HMS GmbH, Caterpillar Global Mining Europe GmbH
H
a Caterpillar Global Mining America LLC. V roce 2014 bylo na základě veřejně dostupných informací o budoucnosti hlavního zákazníka, společnostiti
OKD, rozhodnuto o změně účetních odpisů. Nová doba odepisování 8 let od 1. ledna 2014 lépe odpovídá předpokládané době útlumu těžby uhlílí
v ostravské oblasti.
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4. PODÍLY V OVLÁDANÝCH OSOBÁCH A PODÍLY V ÚČETNÍCH
JEDNOTKÁCH POD PODSTATNÝM VLIVEM
Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku:
Zůstatek
k 31. prosinci 2013

Přecenění
(kurzové rozdíly)

Zůstatek
k 31. prosinci 2014

Podíly v ovládaných a řízených společnostech

77 098

842

77 940

Podíly ve společnostech pod podstatným vlivem

131 730

0

131 730

Opravné položky

- 18 242

- 2 678

- 20 920

Celkem

190 586

188 750

Opravná položka k 31. prosinci 2014 i 2013 byla vytvořena k investici ve společnosti Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd, Kyjev, Ukrajina.

Ovládané a řízené společnosti k 31. prosinci 2014:
Výsledek
Podíl na
hospodaření
základním
2014
kapitálu (%) v roce
(tis. Kč)

Vlastní
kapitál
(tis. Kč)

Příjem
z dividend
v roce 2014
(tis. Kč)

41 268

415 191

23 298

100

8 765

58 877

7 948

20 920

100

- 3 761

- 4 972

0

0

0

50

430

4 324

0

7

7

2

159

596

0

Nominální
hodnota

Pořizovací
cena
(tis. Kč)

Účetní
hodnota
(tis. Kč)

Zeppelin SK, spol. s r.o.,
Banská Bystrica, Slovensko

66 388 EUR

1 726

1 841

100

Zeppelin Polska Sp. z o.o.,
Varšava, Polsko

1 990 000 EUR

53 268

55 172

Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd,
Kyjev, Ukrajina

751 062 EUR

18 242

0 EUR
1 000 EUR

31. prosince 2014
Zahraniční

Hyster-Körös-Spedit Kft.,
Budapešť, Maďarsko
Zeppelin Logistics Sp. z o.o.,
Varšava, Polsko
Celkem

77 940

Opravné položky

- 20 920

Zůstatková hodnota

57 020

31 246
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Ovládané a řízené společnosti k 31. prosinci 2013:
Výsledek
Podíl na
hospodaření
základním
2013
kapitálu (%) v roce
(tis. Kč)

Vlastní
kapitál
(tis. Kč)

Příjem
z dividend
v roce 2013
(tis. Kč)

24 375

393 188

28 479

100

13 117

58 951

0

20 694

100

- 5 450

- 5 145

0

0

0

50

71

5 013

0

7

7

2

8

445

0

Nominální
hodnota

Pořizovací
cena
(tis. Kč)

Účetní
hodnota
(tis. Kč)

Zeppelin SK, spol. s r.o.,
Banská Bystrica, Slovensko

66 388 EUR

1 726

1 821

100

Zeppelin Polska Sp. z o.o.,
Varšava, Polsko

1 990 000 EUR

53 268

54 576

751 062 EUR

18 242

0 EUR
1 000 EUR

31. prosince 2013
Zahraniční

Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd,
Kyjev, Ukrajina
Hyster-Körös-Spedit Kft.,
Budapešť, Maďarsko
Zeppelin Logistics Sp. z o.o.,
Varšava, Polsko
Celkem

77 098

Opravné položky

- 18 242

Zůstatková hodnota

58 856

28 479

Společnost Zeppelin Logistics Sp. z o. o. je ovládána prostřednictvím společnosti Zeppelin Polska Sp. Z o.o., ve které má Společnost podíl 100 %..
Finanční informace o společnostech Zeppelin SK, spol. s r.o., a Zeppelin Polska Sp. z o. o. a byly získány z auditorem ověřené účetní závěrky,
y,
finanční informace o společnostech Hyster-Körös-Spedit Kft., Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd. Zeppelin Logistics Sp. z o. o. byly získány z auditorem
m
neověřené účetní závěrky.
Společnost pod podstatným vlivem k 31. prosinci 2014:

31. prosince 2014

Nominální
hodnota
(tis. Kč)

Pořizovací
cena
(tis. Kč)

Účetní
hodnota
(tis. Kč)

131 730

131 730

131 730

Výsledek
Podíl na
hospodaření
základním
2014
kapitálu (%) v roce
(tis. Kč)

Vlastní
kapitál
(tis. Kč)

Příjem
z dividend
v roce 2014
(tis. Kč)

722 070

15 680

Vlastní
kapitál
(tis. Kč)

Příjem
z dividend
v roce 2013
(tis. Kč)

688 574

19 600

Tuzemské
CZ LOKO, a.s., Semanínská 580
560 02 Česká Třebová

49

66 202

Společnost pod podstatným vlivem k 31. prosinci 2013:

31. prosince 2013

Nominální
hodnota
(tis. Kč)

Pořizovací
cena
(tis. Kč)

Účetní
hodnota
(tis. Kč)

131 730

131 730

131 730

Výsledek
Podíl na
základním hospodaření
2013
kapitálu (%) v roce
(tis. Kč)

Tuzemské
CZ LOKO, a.s., Semanínská 580
560 02 Česká Třebová

49

79 865

Finanční informace o této společnosti byly získány z auditorem ověřené konsolidované účetní závěrky společnosti CZ LOKO, a.s.
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55. ZÁSOBY
SSpolečnost vytvořila opravnou položku k zásobám k 31. prosinci 2014 ve výši 72 708 tis. Kč
(k
( 31. prosinci 2013: 81 564 tis. Kč).

66. POHLEDÁVKY
Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let.
N
PPohledávky po splatnosti činily k 31. prosinci 2014 152 627 tis. Kč (k 31. prosinci 2013: 314 250 tis. Kč).
O
Opravná položka k pohledávkám k 31. prosinci 2014 činila 123 991 tis. Kč (k 31. prosinci 2013: 125 812 tis. Kč).
K
Krátkodobé
poskytnuté zálohy k 31. prosinci 2014 činily 3 424 tis. Kč (k 31. prosinci 2013: 130 238 tis. Kč).
D
Dohadné
účty aktivní k 31. prosinci 2014 ve výši 13 059 tis. Kč (k 31. prosinci 2013: 33 335 tis. Kč) představují zejména rozpracované a dosud
n
nevyfakturované
servisní zakázky důlní divize nakoupené v rámci nákupu části podniku.

77. VLASTNÍ KAPITÁL
ZZákladní kapitál společnosti se skládá z podílů společníků plně upsaných a splacených, s nominální hodnotou 300 000 tis. Kč.
Společnost
je plně vlastněna společností ZEPPELIN GmbH., zapsanou ve Spolkové republice Německo. Mateřskou společností celé skupiny
S
j společnost Zeppelin-Stiftung in Verwaltung der Stadt Friedrichshafen, zapsaná ve Spolkové republice Německo. Společnost je součástí
je
konsolidačního
k
celku společnosti ZEPPELIN GmbH.
Rozdíly
R
z přecenění majetku zahrnují přecenění majetkových účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem v cizí měně kurzem České národní banky
k 31. prosinci.
SSpolečnost se přihlásila k zákonu o obchodních korporacích jako celku (viz poznámka 1), možnosti nevytvářet povinně rezervní fond však nevyužila.
D
Dne 30. září 2014 rozhodl statutární orgán Společnosti o výplatě záloh na podíly na zisku ve výši 137 034 tis. Kč. Výplata podílů na zisku následně
ppodléhá schválení valnou hromadou Společnosti. Výplata záloh na podíly na zisku byla zaúčtována jako snížení vlastního kapitálu.
D
Dne 5. prosince 2014 jediný společník schválil účetní závěrku Společnosti za rok 2013 a rozhodl o převedení zisku za rok 2013 ve výši
1137 034 tis. Kč do nerozdělených zisků minulých let.
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8. REZERVY
(tis. Kč)

31. prosince 2014

31. prosince 2013

Daň z příjmů snížená o zálohy

26 075

5 341

Rezerva na potenciální ztráty

27 247

38 790

Ostatní rezervy

53 862

28 535

Rezervy celkem

107 184

72 666

Zálohy na daň z příjmu ve výši 6 816 tis. Kč zaplacené Společností k 31. prosinci 2014 (k 31. prosinci 2013: 13 052 tis. Kč) byly započtenyy
s rezervou na daň z příjmu ve výši 32 891 tis. Kč vytvořené k 31. prosinci 2014 (k 31. prosinci 2013: 18 393 tis. Kč).
Ostatní rezervy jsou vytvořeny zejména za účelem krytí rizik plynoucích z činnosti společnosti, na záruční opravy strojů, na nedokončené zakázkyy
a dále na náklady spojené s nevybranou dovolenou.

9. ZÁVAZKY A BUDOUCÍ ZÁVAZKY
Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti a nemají splatnost delší než 5 let.
K 31. prosinci 2014 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti v částce 5 324 tis. Kč
(k 31. prosinci 2013: 13 990 tis. Kč).

Společnost nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního pojištění ani žádné jiné závazky po splatnosti k finančním úřadům či
jiným státním institucím.
Krátkodobé přijaté zálohy k 31. prosinci 2014 ve výši 178 792 tis. Kč (k 31. prosinci 2013: 177 692 tis. Kč) se vztahují zejména k významnémuu
projektu týkajícímu se dodávky dieselgenerátorů, jehož realizace proběhne v období od 2015 do 2017.
Dohadné účty pasivní k 31. prosinci 2014 ve výši 63 951 tis. Kč (k 31. prosinci 2013: 73 899 tis. Kč) představují zejména nevyfakturovanéé
dodávky zboží a dohadné položky na odměny zaměstnancům.
Celková výše závazků nezahrnutých v rozvaze, která vychází z uzavřených smluv o operativním pronájmu k 31. prosinci 2014, činila 586 053 tis. Kčč
(k 31. prosinci 2013: 855 402 tis. Kč).

10. ÚVĚRY A OSTATNÍ PŮJČKY
(tis. Kč)
Bankovní kontokorenty
Jiné bankovní úvěry splatné do jednoho roku
(včetně části dlouhodobých úvěrů splatné do 1 roku)
Bankovní úvěry a kontokorenty celkem
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31. prosince 2014

31. prosince 2013

576

4 473

0

7 500

576

11 973
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111. FINANČNÍ DERIVÁTY
SSpolečnost uzavírá smlouvy o derivátech, o kterých účtuje jako o derivátech určených k obchodování.
RReálná hodnota finančních derivátů je vykázána v položce „Ostatní pohledávky“, pokud je pro Společnost kladná, nebo v položce „Ostatní závazky“,
ppokud je záporná:
31. prosince 2014
Reálná hodnota
(tis. Kč)

Kladná

Záporná

Měnové deriváty

360

-

Deriváty určené k obchodování celkem

360

-

31. prosince 2013
Nominální
hodnota

Reálná hodnota

Nominální
hodnota

Kladná

Záporná

6 000

1 925

-

6 000

6 000

1 925

-

6 000

112. DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daňový náklad zahrnuje:
D
(tis. Kč)

2014

2013

Splatnou daň (19 %)

32 891

18 393

Odloženou daň

4 800

- 2 394

Úpravu daňového nákladu předchozího období podle podaného
daňového přiznání

- 358

256

37 333

16 255

Celkem daňový náklad

O
Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2014 a následující).
O
Odloženou daňovou pohledávku lze analyzovat následovně:

(tis. Kč)

31. prosince 2014

31. prosince 2013

- 27 269

- 30 869

0

7 594

opravných položek k zásobám

13 814

15 496

opravných položek k hmotnému majetku

4 264

7 801

rezerv a ostatních přechodných rozdílů

17 713

13 300

Čistá odložená daňová pohledávka

8 522

13 322

Odložený daňový závazek / pohledávka z titulu:
rozdílu účetní a daňové zůstatkové hodnoty majetku
opravných položek k pohledávkám
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13. TRŽBY
Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti
(tis. Kč)

2014

2013

1 048 567

685 733

11 863

12 065

1 060 430

697 798

1 946 781

1 707 249

168 184

222 842

2 114 965

1 930 091

Domácí

311 385

273 111

Zahraniční

24 221

71 965

Prodej majetku a materiálu celkem

335 606

345 076

Ostatní provozní výnosy

77 111

79 265

3 588 112

3 052 230

Prodej výrobků a služeb
Domácí
Zahraniční
Prodej výrobků a služeb celkem
Prodej zboží
Domácí
Zahraniční
Prodej zboží celkem
Prodej majetku a materiálu

Tržby z provozní činnosti celkem

Ostatní provozní výnosy za rok 2014 ve výši 77 111 tis. Kč (za rok 2013 ve výši 79 265 tis. Kč) představují zejména výnosy ze záruk a z pojištění.í.

14. ZAMĚSTNANCI
Osobní náklady (tis. Kč)

Průměrný přepočtený počet
zaměstnanců během roku

2014

2013

2014

2013

Vedení Společnosti

45 522

30 344

11

12

Ostatní zaměstnanci

312 378

256 168

406

361

Celkem

357 900

286 512

417

373

Vedení Společnosti zahrnuje jednatele, ostatní ředitele a zaměstnance na manažerských pozicích.
V roce 2014 a 2013 neobdrželi členové statutárních orgánů žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné výhody. Pracovníci vedení Společnosti majíjí
přidělena firemní vozidla do osobního užívání.
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15. TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI
(tis. Kč)

2014

2013

5 786

3 633

333 598

359 805

Prodej majetku

3 223

20 043

Úrokové výnosy

0

198

Výnosy z dividend

46 926

48 079

Celkem

389 533

431 758

Nákup zboží pro další prodej

152 080

78 037

Nákup materiálu

328 247

202 849

Úrokové náklady

12 926

9 959

Ostatní náklady

22 270

12 022

Vyplacené zálohy na dividendy

137 034

0

Celkem

652 557

302 867

31. prosince 2014

31. prosince 2013

Pohledávky z obchodních vztahů

117 859

207 993

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba

10 702

10 586

Pohledávky – podstatný vliv

8 179

8 090

136 740

226 669

Závazky z obchodních vztahů

31 618

28 223

Přijaté půjčky

720 000

698 562

Celkem

751 618

726 785

Výnosy
Prodej výrobků a služeb
Prodej zboží

Náklady

Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:
(tis. Kč)
Pohledávky

Celkem
Závazky

Pohledávky k ovládané nebo ovládající osobě k 31. prosinci 2014 zahrnují půjčky, které společnost poskytla společnosti Phoenix-Zeppelin Ukraine
Ltd. ve výši 10 702 tis. Kč (k 31. prosinci 2013: 10 586 tis. Kč). Ke všem pohledávkám za společností Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd byla vytvořena
100% opravná položka k 31. prosinci 2014 v celkové výši 21 288 tis. Kč (k 31. prosinci 2013: 20 740 tis. Kč).
Pohledávky k podnikům ve skupině s podstatným vlivem k 31. prosinci 2014 zahrnují půjčky, které společnost poskytla společnosti Hyster-Körös-Spedit Kft. ve výši 8 179 tis. Kč (k 31. prosinci 2013: 8 090 tis. Kč).
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V souvislosti s efektivním řízením peněžních toků v rámci koncernu ZEPPELIN Společnost přijala k 31. prosinci 2014 krátkodobé půjčky odd
spřízněné osoby ZEPPELIN GmbH ve výši 720 000 tis. Kč (k 31. prosinci 2013: 698 562 tis. Kč). Tyto půjčky jsou vykázány jako krátkodobéé
závazky v rámci Závazků – ovládaná nebo ovládající osoba a jsou úročeny na základě pohyblivé úrokové sazby odvozené od mezibankovních sazebb
PRIBOR.

16. ODMĚNA AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI
Odměna auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., za povinný audit účetní závěrky a jiných auditových služeb spojenýchh
s konsolidací Společnosti v rámci skupiny Zeppelin za rok 2014 je uvedena v konsolidované účetní závěrce.

17. POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY
Finanční úřady v České republice a na Slovensku mají právo zkoumat daňová přiznání a účetní záznamy za předchozí období. Česká i slovenskáá
daňová a účetní legislativa a její interpretace se stále vyvíjejí. Daňové a účetní zákony byly novelizovány a existuje nejistota ve výkladu a v postupuu
příslušných finančních úřadů v řadě oblastí. V důsledku toho musí Společnost při tvorbě účetních zásad sama interpretovat daňovou a účetní
ní
legislativu. Případný vliv této nejistoty na účetní závěrku Společnosti nelze vyčíslit. Podle názoru vedení Společnosti jsou v účetní závěrcee
k 31. prosinci 2013 zaúčtovány veškeré daňové závazky.
Vedení Společnosti si není vědomo žádných potenciálních závazků Společnosti k 31. prosinci 2014 a 2013.

18. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2014.

14. dubna 2015
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Ing. Stanislav Chládek

Ing. Jan Grünwald

jednatel

finanční ředitel
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Z
ZPRÁ
VA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI
O
OSOBAMI K 31. PROSINCI 2014
P
Podle
ustanovení § 82 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů

Jednatelé společnosti
Zeppelin CZ s.r.o.

11. OVLÁDANÁ OSOBA
Z
Zeppelin
CZ s.r.o., Lipová 51, 251 70 Modletice, IČ: 18627226
Společnost
S
je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2346 (dále jen „Společnost“).

22. ROZHODNÉ OBDOBÍ
T zpráva popisuje vztahy mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající
Tato
oosobou ve smyslu § 82 zákona číslo 90/2012 (dále jen „Osoby ve skupině“) za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2014 do
331. prosince 2014 (dále jen „Rozhodné období“).

33. STRUKTURA SKUPINY, ÚLOHA SPOLEČNOSTI VE SKUPINĚ A ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ
SSpolečnost je součástí globální skupiny Zeppelin. Její úlohou je prodej, servis a pronájem stavební techniky značky Caterpillar na českém trhu.
O
Ovládající
osoba:
Z
Zeppelin
Foundation, Friedrichshafen, Spolková republika Německo, která společnost nepřímo ovládá prostřednictvím společnosti Luftschiffbau
ZZeppelin GmbH, se sídlem ve Friedrichshafen, Spolková republika Německo, a společnosti Zeppelin GmbH, se sídlem Friedrichshafen, Spolková
r
republika
Německo (obchodní adresa: Graf-Zeppelin-Platz 1, 857 46 Garching, registrační číslo HRB 630217).
Ovládající
O
osoba nepřímo ovládá Společnost prostřednictvím společnosti Zeppelin GmbH, která byla v Rozhodném období jediným společníkem
Společnosti.
S
Ovládání Společnosti je vykonáváno zejména prostřednictvím valné hromady.
O
Osoby
ve skupině, se kterými měla Společnost v Rozhodném období obchodní vztahy:
• Zeppelin GmbH, Garching, Německo
• Zeppelin Baumaschinen GmbH, Garching, Německo

• Zeppelin Rental GmbH&Co. KG, Garching, Německo
• Zeppelin Power System GmbH & Co. KG, Hamburg, Německo

Společnost
S
má následující ovládané a řízené společnosti:
• Zeppelin SK, spol. s r.o., Banská Bystrica (Slovensko) – podíl 100 %
• Zeppelin Polska Sp. z o.o., Varšava (Polsko) – podíl 100 %
• Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd, Kyjev (Ukrajina) – podíl 100 %

• Hyster-Körös-Spedit Kft., Budapešť (Maďarsko) – podíl 50 %
• Zeppelin Logistic Sp. z o.o., Varšava, Polsko
(prostřednictvím Zeppelin Polska Sp. z o.o.)

Společnost
S
dále drží menšinový podíl (49 %) ve společnosti CZ LOKO, a.s., se sídlem v České Třebové. Jedná se o společnost zabývající se
opravami,
rekonstrukcemi a výrobou lokomotiv.
o
Struktura
S
vztahů se Společnostmi ve skupině, se kterými má Společnost obchodní vztahy, je graficky znázorněna v Příloze č. 1.
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4. VZTAHY MEZI OSOBAMI VE SKUPINĚ
4.1. Přehled smluv s osobami ve skupině a poskytované plnění mezi osobami ve skupině
Smlouvy, dohody a objednávky uzavřené mezi Společností a společnostmi ve skupině, které byly v Rozhodném období platné:
• Smlouvy o dodávkách použité stavební techniky Caterpillar od společnosti Zeppelin Rental GmbH&Co. KG
• Smlouvy o dodávkách použité stavební techniky Caterpillar od společnosti Zeppelin Baumaschinen GmbH
• Smlouvy o dodávkách motorů Caterpillar, jejich příslušenství a náhradních dílů se společností Zeppelin Power System GmbH & Co. KG
• Smlouvy o finanční výpomoci ve formě krátkodobých úvěrů se společností Zeppelin GmbH
• Smlouvu o pronájmu stavební techniky se společností Zeppelin Rental GmbH&Co. KG
• Smlouva o půjčce poskytnuté společnosti Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd
• Smlouva o půjčce poskytnuté společnosti Hyster-Körös-Spedit Kft.
• Smlouvy o poskytování služeb s ovládanými a řízenými společnostmi Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Banská Bystrica (Slovensko), a Zeppelin
Polska Sp. z o.o., Varšava (Polsko). Tyto smlouvy pokrývají zejména odborné poradenství a podporu v oblasti controllingu, financí, právní
poradenství, marketingové záležitosti, pomoc v oblasti dispozice stavebních strojů a další odborné služby, které společnost poskytuje.
Vnitrokoncernové sazby (denní, resp. měsíční) jsou pevně stanoveny.
• Jednorázové objednávky týkající se nákupů a prodeje stavební techniky se společností Zeppelin SK, spol. s r.o., Hyster- Körös-Spedit Kft.
• Smlouvy a jednorázové objednávky týkající se prodeje lokomotivních motorů se společností CZ LOKO, a.s.

4.2. Další právní ujednání mezi osobami ve skupině
Dne 30. září 2014 rozhodl statutární orgán Společnosti o výplatě záloh na podíly na zisku ve výši 137 034 tis. Kč. Výplata podílů na zisku
následně podléhá schválení valnou hromadou Společnosti. Výplata záloh na podíly na zisku byla zaúčtována jako snížení vlastního kapitálu.
Společnost obdržela dividendy od společností Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Zeppelin Polska Sp. z o.o. a CZ LOKO, a.s.
Nebyly provedeny žádné další právní úkony mezi osobami ve skupině.

4.3. Další (nerealizovaná) opatření v zájmu nebo na popud osob ve skupině
Neexistují žádná další opatření, která byla přijata (nebyla realizována) v zájmu nebo na popud osob ve skupině.

4.4. Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob
Během rozhodného období učinila Společnost na popud ovládající osoby nebo jí ovládaných osob níže uvedené právní úkony a ostatní opatření,
které se týkaly majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu Společnosti, tedy ve výši přesahující 144 748 tis. Kč zjištěné podle poslední
účetní uzávěrky sestavené k 31. prosinci 2014:
a) Čerpání krátkodobých úvěrů na měsíční bázi od společnosti Zeppelin GmbH – celková výše k 31. prosinci 2014 činila 720 milionů Kč
dle smlouvy uvedené v bodě 4. 1. výše.
b) Prodeje lokomotivních motorů společnosti CZ LOKO, a.s., dle smluv a objednávek uvedených v bodě 4.1. výše.
c) Nákup motorů Caterpillar, jejich příslušenství a náhradních dílů od společnosti Zeppelin Power System GmbH & Co. KG dle smlouvy
uvedené v bodě 4.1. výše.

4.5. Posouzení přiměřenosti plnění a protiplnění z uskutečněných právních úkonů a škod z (nerealizovaných))
opatření, v zájmu nebo na popud Osob ve skupině
Na základě smluv uzavřených v Rozhodném období mezi Společností a ostatními osobami ze Skupiny, jiných jednání ani opatření, která byla
v zájmu nebo na popud těchto osob uskutečněna Společností v Rozhodném období, nevznikla Společnosti žádná újma.
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44.6. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích z členství ve skupině
S
Skupina
Zeppelin je výhradním zástupcem značky Caterpillar na trhu v Německu, Rakousku, České republice, Slovensku a v zemích bývalého
SSovětského svazu. Značka Caterpillar má v těchto zemích vedoucí postavení na trhu stavební techniky. Díky tomu má skupina silné postavení
mezi zástupci značky Caterpillar a může využívat výhodné obchodní podmínky.
m
ČČlenství ve skupině dále přináší výhody plynoucí z dlouholetých zkušeností nejen s prodejem stavební techniky Caterpillar, ale i se servisem
a pronájmem. Dále může společnost využívat obchodní vazby na globální zákazníky skupiny.
SSpolečnosti nevyplývají z účasti ve Skupině nevýhody. Ze vztahů v rámci Skupiny neplynou pro Společnost žádná rizika.
V Praze dne 31. března 2015

IIng.
n Stanislav Chládek
je
e
jednatel

Příloha č. 1
Zeppelin Foundation
administered by the City of Friedrichstafen

90 %
Luftschiffbau Zeppelin GmbH
Friedrichshafen
MD: Freund, Brandt

3,75 %

96,25 %

10 %
ZEPPELIN GmbH

Friedrichshafen/Garching
MD: Gerstmann (CEO), Heidemann (Vice Chairmann), Dummler, Knepper

100 %

100 %

100 %

100 %

Zeppelin Baumaschninen GmbH

Zeppelin Rental GmbH & Co. KG

Garching
MD: Heidemann (CEO), Cordes, Severin, Weber

Garching
MD: Hahnenberg, (CEO), Schrader

Zeppelin Power Systems
GmbH & Co. KG Hamburg

Zeppelin CZ s.r.o.
Modletice near Prague (CZ)
MD: Chladek

MD: Poßögel

100 %
Zeppelin SK s.r.o.
Banská Bystrica (SK)
MD: Štrbavý (CEO)

100 %
Zeppelin Polska
Sp. z o.o.
Varšava (PL)
MD: Mraczek (CEO)

100 %
Phoenix - Zeppelin
Ukraine Ltd
Kyjev (UA)
MD: Zagorodnaya (CEO)

50 %
Hyster-Körös-Spedit Kft
Budapešť (HU)
MD: Nádal (CEO)

49 %
CZ LOKO, a.s.
Česká Třebová (CZ)
MD: Bárta (CEO)

100 %
Zeppelin Logistic
Sp. z o.o.
Varšava (PL)
MD: Mraczek (CEO)
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

společníkovi společnosti Zeppelin CZ s.r.o.
(dříve Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.)
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Zeppelin CZ s.r.o.

Praha

Ostrava

České Budějovice

Lipová 72
251 70 Modletice
tel.: 266 015 444
fax: 266 015 470

Betonářská 880/16
712 00 Ostrava-Muglinov
tel.: 596 220 500
fax: 596 220 511

Okružní 614
370 01 České Budějovice
tel.: 387 420 335
fax: 387 420 336

Praha-západ

Zlín

Plzeň

Chrášťany 140
252 19 Chrášťany
tel.: 257 216 080
fax: 257 216 090

Kvítkovická 1623
763 61 Napajedla
tel.: 577 101 595
fax: 577 101 594

Chrástecká 5
301 52 Plzeň
tel.: 377 470 322
fax: 377 470 321

Liberec

Brno

Sokolov

Ampérova 485
462 04 Liberec
tel.: 488 019 912
fax: 488 019 913

Tuřanka 119
627 00 Brno
tel.: 548 134 211
fax: 548 134 210

Chebská 53
P. O. BOX 93
356 33 Sokolov
tel.: 352 467 512
fax: 352 467 511

Hradec Králové

Jihlava

Most

Brněnská 1869/45a
500 06 Hradec Králové
tel.: 495 407 152
fax: 495 407 153

Znojemská 82
586 01 Jihlava
tel.: 567 213 193
fax: 567 213 193

Čepirožská 40
434 01 Most-Velebudice
tel.: 476 769 711
fax: 476 704 421
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Zeppelin CZ s.r.o.
Centrála
Lipová 72, 251 70 Modletice
Tel.: +420 266 015 111
Fax: +420 266 015 360
E-mail: info-cz@zeppelin.com
www.zeppelin.cz

