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2 675

Vlastní kapitál
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56,07 %

Počet prodaných stavebních strojů
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Obrat celkem

Provozní výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření před zdaněním
Rentabilita obratu (ROS)
Průměrný počet zaměstnanců

Obsah

OBSAH

FINANČNÍ ČÁST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

2

Základní údaje o společnosti

32

Orgány společnosti

43

Zpráva vedení společnosti

64

Organizační schéma společnosti

86

O společnosti

8
10

Stavební stroje a další zařízení Caterpillar

10

Půjčovna The Cat Rental Store

12
14

Manipulační technika Hyster

144
16

Energetické systémy

16
18

Náhradní díly a servisní služby

18
20

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

20

Společenská odpovědnost

22

Komentář k finanční situaci

364

Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce

26

Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2011

38

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. prosinci 2011

44
35

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2011

47
48

Přehled o peněžních tocích k 31. prosinci 2011

60
50

Zpráva o vztazích s propojenými osobami k 31. prosinci 2011

62
54

Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazíích

1

2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Základní údaje o společnosti

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
obchodní jméno
sídlo
právní forma
IÈO
DIÈ

auditor

Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Lipová 72, 251 70 Modletice u Prahy
spoleènost s ruèením omezeným
18627226
CZ18627226
Spoleènost je zapsána v obchodním rejstøíku vedeném
Mìstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2346.
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

Orgány společnosti
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ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Josef Mixa
jednatel spoleènosti a generální øeditel
General Manager and Executive Head

Daniel Sys
obchodní øeditel
Commercial Director
Do 30. 4. 2012

Miroslav Matuszek
øeditel provozu
Operations Director

Zdenìk Øešátko
øeditel energetických systémù a vnitøní správy
Power System & Internal Affairs Director

Pavel Boš
finanèní øeditel a jednatel
Financial Director and Executive Head
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Zpráva vedení společnosti

ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Vážení obchodní partneøi a zákazníci,

Ing. Josef Mixa
jednatel a generální øeditel spoleènosti
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.

rád bych vám podìkoval za dosavadní spolupráci a partnerství,
kterého si velice vážíme. Jsem rád, že jste se i v dobì hospodáøského zpomalení rozhodli nadále spolupracovat se spoleèností
Phoenix-Zeppelin na trhu stavebních strojù. Stejnì jako v minulém
období dìláme vše pro to, abychom vám poskytovali kvalitní
služby a uspokojovali vaše potøeby.
Neustále se mìnící tržní prostøedí zapøíèinilo, že jen silné firmy
stojící na nìkolika pilíøích mohou pøežít a prosperovat. Zmrazené
státní zakázky ve stavebnictví a mizivé vyhlídky na jejich obnovu
si vybraly daò na zisku a životaschopnosti nìkterých spoleèností.
Spoleènost Phoenix-Zeppelin stojí na pevných základech a její
diverzifikovaná obchodní strategie umožòuje udržovat vyvážený
stav i v dobì mimo ekonomický rùst. Díky tomu zùstáváme
i nadále vaším silným a stabilním partnerem.

Zpráva vedení společnosti
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Udrželi jsme si pozici lídra na trhu stavebních strojù a plnì jsme využili drobného oživení
v segmentu manipulaèní techniky. Podaøilo se
nám také tìžit z pokraèujícího trendu krátkodobých pronájmù, kdy si zákazníci radìji stroje
pronajímají, než kupují.

Rok 2011 pro nás také znamenal rozšíøení
portfolia o dùlní technologie a tìžká pásová
rýpadla do dùlních aplikací. Spoleènost Caterpillar dokonèila akvizici firmy Bucyrus a my
jsme získali licenci k prodeji tìchto strojù
v Èeské republice.

Úspìch slavily i naše dceøiné spoleènosti.
Slovenská Phoenix Zeppelin vytvoøila zisk
pøed zdanìním v hodnotì 1,66 milionù EUR
a Zeppelin Polska se také po delší dobì zaèalo
daøit. Dceøiná spoleènost Zeppelin-Körös-Spedit v Maïarsku zaznamenala po tøech
letech také pozitivní vývoj, a navzdory nepøíznivé ekonomické situaci vykázala obrat pøes
miliardu forintù. Nadprùmìrnì se také daøilo
firmì CZ LOKO, ve které má Phoenix-Zeppelin
49% kapitálový podíl. Vytvoøila obrat pøes dvì
miliardy korun a zisk pøed zdanìním v hodnotì
162 milionù korun.

V roce 2012 bude naším cílem, stejnì jako
v minulých letech, kvalitní poskytování servisních služeb po celé republice a spokojenost
všech zákazníkù, od malých firem až po velké
spoleènosti. Každého zákazníka si velmi vážíme
a jsme za nìj vdìèní. Rádi vidíme, že se k nám
naši zákazníci vrací. Proto pevnì vìøím, že Phoenix-Zeppelin bude vaším partnerem v úspìšném podnikání.
Dìkujeme za vaši pøízeò v loòském roce
a doufám, že se budeme setkávat i nadále.

Ing. Josef Mixa
generální øeditel a jednatel spoleènosti
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
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Organizační schéma společnosti

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI
PHOENIX-ZEPPELIN PLATNÉ K 1. 2. 2012
Pavlína Starostová

sekretářka ředitele

Assistant to the General Manager

Josef Mixa

jednatel
ředitel společnosti
General Manager, Executive Head

Milan Štrbavý

řed. PZ Slovensko
Managing Director, Slovakia

Pavel Boš

Daniel Sys

finanční ředitel

obchodní ředitel

Financial Director, Executive Head

Dana Křížová

vedoucí ekonomického
oddělení
Accounting Manager

Tomasz Mraczek

Commercial Director

Dana Merglová

vedoucí správy
pojištění strojů

ředitel Zeppelin
Polska

Machinery Insurance Manager

Drahoslav Jankola

ředitel prodeje
Caterpillar

General Manager Poland

Milan Nový

Iwona Zeman

finanční kontrolor
Financial Controller

ředitel Phoenix-Zeppelin Ukraine
General Manager Ukraine

Sales Manager, Caterpillar

Michal Beneš

ředitel prodeje Hyster
Sales Manager, Hyster

Iva Benešová

správa pohledávek
Claims and Debts Manager

Antal Nádas

ředitel Zeppelin-Körös-Spedit
General Manager
Hungary

Michaela Hanzlíková

vedoucí marketingu
a komunikace
Marketing & Communications
Manager

Jan Blecha

ředitel půjčoven
CRS Manager

Organizační schéma společnosti
Phoenix-Zeppelin platné k 1. 2. 2012
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Pavel Boš

jednatel
finanční ředitel

Financial Director, Executive Head

CZ LOKO
Josef Bárta

ředitel CZ LOKO
Managing Director

Zdeněk Řešátko

Miroslav Matuszek

správní ředitel
ředitel energet. systémů

ředitel provozu
Operations Director

Martin Jelínek

vedoucí servisu

Maintenance Services Manager

Internal Affairs and Power Systems Director

Pobočky (Branches)
Praha
Most
Sokolov
Brno
Olomouc
Ostrava

Radek Lechner
Petr Dvořák
Tomáš Rund
Open
Jiří Mlynář
Aleš Štěpanda

Jan David

vedoucí prodeje ND
Parts Sales Manager

Jiří Mlynář

vedoucí servisu MT

LT Maintenance Service Manager

Open

auditor provozu
Operational Auditor

František Nový

vedoucí prodeje ES
Power Systems Sales Manager

Zdeněk Kysela

personální ředitel
HR Manager

Půjčovny (Rental Stores)

Praha-východ
Praha-západ
Praha-sever
Liberec
České Budějovice
Hradec Králové
Most
Sokolov
Plzeň
Ústí n. Labem
Brno
Zlín
Ostrava
Olomouc
Jihlava

Ivan Pelikán
Jiří Hon
Filip Pšentčík
Jan Řepka
Michal Koryčan
Bohumír Kmoníček
Lenka Cáderová
Milan Andrš
Vladimír Vavřík
Richard Pastuch
Tomáš Hanuš
Pavel Chlachula
Roman Kvasník
Tomáš Košíček
Jaroslav Slepička

Jiří Tuhý

ved. hosp. správy
Facility Services Mgr.

Radek Losman

ved. informatiky
IT Manager

Petr Pomahač

inženýr-specialista
prům. systémů
Industrial Systems Specialist
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O společnosti

O SPOLEČNOSTI
NOVINKY 2011
Caterpillar dokonèil
akvizici výrobce
tìžebních strojù
Bucyrus a Phoenix-Zeppelin bude nabízet
také produkty pro
tìžkou tìžbu.

Spoleènost Phoenix-Zeppelin, výhradní prodejce stavebních strojù
a motorù znaèky Caterpillar, manipulaèní techniky Hyster a zemìdìlských
strojù znaèky Challenger, oslavila v roce 2011 dvacetileté výroèí spojení
s koncernem Zeppelin. Produktová nabídka se neskládá pouze ze stavebních
strojù, ale tvoøí ji také manipulaèní technika, prùmyslové systémy, zemìdìlská
technika, malá mechanizace, energetické systémy a drticí a tøídicí technika.
Mezi významné aktivity spoleènosti Phoenix-Zeppelin patøí také výroba,
modernizace a opravy diesel-elektrických lokomotiv spoleènosti CZ LOKO,
a.s. Tato spolupráce zaèala již v roce 2004, kdy spoleènost Phoenix-Zeppelin
kapitálovì vstoupila do této firmy a díky zkušenostem z oblasti energetických
systémù a motorù znaèky Caterpillar zvýšila know-how, stabilitu a sílu spoleènosti CZ LOKO. Spoleènost nemá organizaèní složku v zahranièí.
Aèkoli se nemìlo jednat o pøíznivý rok pro podnikatele na trhu stavebních strojù, spoleènost Phoenix-Zeppelin slavila øadu úspìchù. Ekonomické
zpomalení se dostavilo, ale spoleènost Phoenix-Zeppelin jej dokázala pøestát
na výbornou. Vytvoøila zisk 207 milionù korun pøi obratu 4,475 miliard Kè.
V porovnání s rokem 2010 (zisk 143 mio. Kè a obrat 3,921 mld. Kè) udržela
vyvážený hospodáøský stav a nadále zùstává jednièkou na èeském trhu se
stavebními stroji.
Spoleènost Phoenix-Zeppelin se zaèala soustøedit na vyhledávání nových
pøíležitostí na trhu. Orientace na zákazníky z oboru zemìdìlství se potvrdila
jako správná. Pod oznaèením AGRO VERSION nabízí spoleènost zákazníkùm
smykem øízené nakladaèe, teleskopické manipulátory a èelní kolové nakladaèe
znaèky Caterpillar v aplikacích pro zemìdìlský sektor. Obchodním týmùm se
také podaøilo úspìšnì proniknout do segmentu odpadového hospodáøství,
a rozšíøit tím pùsobení spoleènosti na èeském trhu.

O společnosti

Kromì expanze na poli stavebních strojù a energetických systémù zaznamenala spoleènost Phoenix-Zeppelin vývoj na poli prùmyslových systémù, které
do produktového portfolia spoleènosti patøí od roku
2010. Rok od zaøazení této komodity do portfolia firmy
zrealizovala divize prùmyslových systémù nìkolik zakázek støedního rozsahu. Za všechny jmenujme dodávku
skladovacích sil a pneumatické dopravy granulátu spoleènosti PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA. V roce 2012
se bude tato divize nadále rozvíjet a angažovat se ve
vìtších projektech.
Spoleènost Phoenix-Zeppelin získala dvì ocenìní
Zlatá medaile za diesel-elektrický dozer Cat D7E
na dubnovém Mezinárodním stavebním veletrhu
IBF a za kogeneraèní jednotku BOOMEL® DUAL
na Mezinárodním strojírenském veletrhu. Ocenìní
však nesbíraly jen produkty Caterpillar a Phoenix-Zeppelin, ale i stavby. Ostravské obchodní a servisní
støedisko získalo èestné uznání v soutìži Stavba
Moravskoslezského kraje 2010, èímž dokázalo, že
i èistì funkèní pojetí stavby mùže esteticky vynikat.
Podobnì na tom byla i novì otevøená poboèka
v Banské Bystrici, která získala ocenìní CE.ZA.AR 2011
udìlované Slovenskou komorou architektù.
Na zahranièních trzích se dceøiným spoleènostem
Phoenix-Zeppelin daøilo dobøe a spoleènost Phoenix-Zeppelin se intenzivnì vìnovala rozvoji aktivit
v zahranièí. Jednou z dùležitých událostí bylo otevøení
nového areálu poboèky v Banské Bystrici ve druhé
polovinì minulého roku. Slovenská dceøiná spoleènost
zaznamenala také øadu obchodních úspìchù, kdy se jí
podaøilo umístit nìkolik velkých strojù do slovenských
lomù a povrchových dolù. Dùležitou událostí bylo také
pøedání upravených kolových nakladaèù spoleènosti
SteelAge. Rok 2011 uzavírá Slovensko s uspokojivým
výsledkem – ziskem pøed zdanìním 1,66 milionu EUR
pøi obratu 42 milionù EUR.
Od zaèátku roku 2006 má spoleènost Phoenix-Zeppelin polovièní vlastnický podíl v Zeppelin-Körös-Spedit Ltd. Tímto partnerstvím firma získala sílu
mnohaletých zkušeností s prodejem a distribucí. Díky
podpoøe Phoenix-Zeppelin má možnost vybudovat koncern s celonárodní pùsobností. Obrat za rok 2011 byl
u této dceøiné spoleènosti pøes jednu miliardu forintù
èili v dobì recese velmi pozitivní výsledek.
Polská dceøiná spoleènost Zeppelin Polska, dealer
manipulaèní techniky Hyster, dokázala pøestát silný ekonomický tlak a zakonèila rok s obratem 98 milionù PLN,
což je nejlepší výsledek v historii firmy. Významným
faktorem podporujícím tento rùst byla servisní síť rozšíøená po celém Polsku.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Spoleènost Phoenix-Zeppelin je èlenem koncernu
Zeppelin, což jí dává podstatnou výhodu díky zázemí
a podpoøe zahranièní skupiny. O vzájemnì výhodné
spolupráci se zaèalo uvažovat již v roce 1989, kdy firma
Zeppelin Metallwerke GmbH zaèala hledat vhodného
partnera pro expanzi na støedoevropské trhy a narazila na
èeského dealera strojù Caterpillar, spoleènost PHOENIX
PRAHA, a.s. Obì strany zaèaly spolupracovat pøed
20 lety v roce 1991 slouèením spoleèností PHOENIX
PRAHA, a.s., a Zeppelin Metallwerke GmbH.
Historie firmy Zeppelin zaèala v roce 1908 u legendárních vzducholodí, které nesly jméno svého tvùrce,
hrabìte Ferdinanda von Zeppelina. Kolem Zeppelinova
podniku ve Friedrichshafenu vyrostlo prùmyslové centrum a po 2. svìtové válce vznikl dnešní koncern Zeppelin
se svými dvìma oblastmi podnikání – obchod a prùmysl.
V dnešní dobì patøí koncern Zeppelin mezi nejvìtší
svìtové prodejce stavebních strojù Caterpillar a bìhem
desetiletí se propracoval k excelentní povìsti po celém
svìtì nejen díky svým kvalitním produktùm a službám,
ale také díky bohaté nadaèní èinnosti, podpoøe vzdìlání
a ohleduplnosti k životnímu prostøedí.
Skupina Zeppelin vytvoøila zisk pøed zdanìním
v hodnotì 81,9 milionu EUR pøi obratu 2,432 miliard
EUR. Podíl spoleèností spadajících pod Phoenix-Zeppelin
tvoøí pøibližnì 8-9 % tohoto uspokojivého hospodáøského
výsledku.
Spoleènost Phoenix-Zeppelin zastupuje nadnárodní
koncern Caterpillar, který je celosvìtovým lídrem ve
výrobì stavebních strojù. Bìhem roku 2011 došlo
k mezinárodní akvizici výrobce dùlních tìžebních strojù
Bucyrus firmou Caterpillar. Akvizice, kterou celosvìtová
jednièka na poli stavebních strojù pokryla pøedevším
z vlastních zdrojù, se dotkla i spoleènosti Phoenix-Zeppelin. Ta získala licenci k prodeji dùlních systémù
pro tìžbu pro Èeskou republiku a stala se jejich autorizovaným dealerem. Nyní mùže nabídnout i rozšíøenou
produktovou nabídku, která pokrývá i nestandardní
potøeby zákazníkù a umožòuje spoleènosti pøesahovat
do segmentù, kam se v minulosti nedostala.
Pozici svìtové jednièky si Caterpillar udržuje díky
investicím do výzkumu a vývoje, expanzí na nové trhy
a etickým pøístupem k obchodu. Stroje znaèky Caterpillar
se neustále vyvíjejí a pomáhají zákazníkùm k efektivnìjší
práci za nízkých provozních nákladù. Caterpillar také
zodpovìdnì pøistupuje k životnímu prostøedí. Do roku
2020 chce ve svých provozech snížit emise skleníkových
plynù o 25 %, využívat 20 % energie z alternativních
zdrojù nebo zvýšit bezpeènost práce na svých pracovištích i pracovištích svých zákazníkù.
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Stavební stroje a další zařízení Caterpillar

STAVEBNÍ STROJE A DALŠÍ
ZAŘÍZENÍ CATERPILLAR
NOVINKY 2011
Rýpadla série E,
kolové nakladaèe série K
a kloubové dampry série B
vstoupily na èeský trh
závìrem roku 2011.

Klíèovým produktem nabídky spoleènosti Phoenix-Zeppelin jsou
stavební stroje a motory Caterpillar. Èeská a slovenská jednièka na poli
stavebních strojù spolupracují s americkou spoleèností Caterpillar již pøes
ètyøicet let.
Spoleènost Phoenix-Zeppelin patøí již øadu let mezi špièku v prodeji
strojù Caterpillar do tìžkých provozù, ale poslední roky ukázaly, že i stroje
Caterpillar støední a malé tøídy mají na trhu v Èeské republice své místo.
Komplikované stavební prostøedí a vìtší opatrnost zákazníkù nutí spoleènosti zamýšlet se nad novými cestami, jak oslovit své klienty a hledat nové
pøíležitosti. Spoleènost Phoenix-Zeppelin v loòském roce dokázala, že se
inovativní pøístup vyplácí. Získala totiž v porovnání s ostatními dealery Cat
v Evropì první místo v prodeji strojù do støedního a malého stavebnictví.

Stavební stroje a další zařízení Caterpillar

V minulém roce se prodejní týmy zaèaly blíže
zamìøovat na otevøený trh v segmentu zemìdìlství.
Pro zákazníky z tohoto sektoru pøipravily spoleènosti
Caterpillar a Phoenix-Zeppelin nabídku strojù do zemìdìlství AGRO VERSION složenou ze smykem øízených
nakladaèù, teleskopických manipulátorù a èelních kolových nakladaèù ve verzi se zvýšeným zdvihem. Dalším
segmentem, na který se èeská jednièka v prodeji
stavebních strojù zamìøila v roce 2011, bylo odpadové
hospodáøství. Kompaktory Caterpillar typù 816F II
a 826H již slouží na èeských skládkách. Stejnì dobøe se
daøilo na silnièáøském trhu – Phoenix-Zeppelin umístil tøi
finišery Caterpillar do rùzných stavebních spoleèností.
Na samém konci roku 2011 pøedstavila spoleènost
Phoenix-Zeppelin nové kolové nakladaèe Caterpillar
série K, rýpadla série E, kloubové dampry série B
a nové motory do dozerù splòující emisní limity dané
normou Stage IIIB / Tier IV Interim. Tyto stroje disponují vysokou výkonností, dlouhou životností, vynikající
efektivitou využití paliva a nízkými provozními náklady.
Obmìnou prošlo i pøíslušenství k tìmto strojùm.
Kolové nakladaèe mohou nést lopaty øady Performance
a rýpadla lze vybavit lžícemi stejnojmenné série. Pod
jejich kapotami pracují motory Caterpillar, které splòují
pøísné emisní limity.
Vzhledem k tomu, že od roku 2012 zaèínají platit
nové emisní limity pro stroje o výkonu 130 560 kW,
se minulý rok nesl ve znamení pøíprav k pøechodu
na emisní normu Stage IIIB / Tier IV Interim. Tato
emisní norma ukládá za povinnost vyrábìt stroje
v souladu s kritérii stanovenými Evropskou komisí.
Použité stavební stroje se staršími motory budou
však nadále v prodeji.
Rok 2011 byl ve znamení nových technologií.
Technologie motorù Caterpillar Stage IIIB minimalizují
dodateènou údržbu a maximalizují úèinnost s cílem
stabilizovat provozní náklady. Redukce emisí pev-
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ných èástic (PM) o 90 % a 50% snížení emisí oxidù
dusíku (NOx) pomáhají provozovatelùm strojù šetøit
životní prostøedí. Stroje Caterpillar šetøí nejen životní
prostøedí, ale v první øadì provozní náklady. Funkèní
øešení motorù a tìla stroje dokáže snížit spotøebu
paliva nových motorù až o 5 %.
V roce 2011 se spoleènosti Phoenix-Zeppelin
podaøilo v pokraèující dobì stagnace prodat okolo
1 000 nových a použitých strojù v hodnotì 1 718 milionù korun. Zákazníci se rozhodují pro stavební stroje
Caterpillar pøedevším kvùli jejich špièkové kvalitì,
vynikající výkonnosti, provozní spolehlivosti a bezpeènosti.
Jedním z nejdùležitìjších okamžikù roku 2011 se
stal Mezinárodní stavební veletrh IBF v Brnì, kde spoleènost Phoenix-Zeppelin zazáøila. Návštìvníci si na
místì mohli prohlédnout 20 strojù znaèky Caterpillar
v rùzných výkonnostních tøídách. Bìhem veletrhu
pøedstavila spoleènost Phoenix-Zeppelin nejmenší
stroj ve svém portfoliu – minirýpadlo Cat 300.9D,
jehož patronkou se stala èeská rychlobruslaøka
Martina Sáblíková. Centrem pozornosti se však stal
dozer Caterpillar D7E s diesel-elektrickým pohonem,
jehož konstrukèní øešení získalo obdiv odborné poroty
a následnì i ocenìní Zlatá medaile.
Z brnìnského veletrhu si spoleènost Phoenix-Zeppelin odvážela díky pestrému programu a angažovanosti divákù cenu za nejlepší expozici. Prezentací
veletrhu IBF také triumfovala v mezinárodní soutìži
Caterpillar Dealer Marketing Awards.
Pozici spoleèností Caterpillar a Phoenix-Zeppelin
jako lídrù výroby a prodeje stavebních strojù na èeském
trhu podpoøily mimo jiné kvalitní servisní a poprodejní
služby, individuální pøístup k zákazníkùm a podpùrné
programy v oblasti financování spoleèností Caterpillar
Financial Services ÈR.
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Půjčovna The Cat Rental Store

PŮJČOVNA THE CAT RENTAL STORE
NOVINKY 2011
Pùjèovna The Cat
Rental Store je již
na 15 místech v ÈR.
V roce 2011 otevøela
poboèku v Ústí
nad Labem.

Spoleènost Phoenix-Zeppelin se angažuje v oboru pronájmu stavební
techniky již 13 let a její pùjèovna strojù The Cat Rental Store si drží
pozici jednièky na èeském trhu od samého zaèátku. V roce 2011 dosáhla
rekordního obratu z pronájmu v hodnotì 269,2 mil. Kè, pøièemž poèet zrealizovaných zápùjèek skokovì narostl. Aby pùjèovna The Cat Rental Store
posílila konkurenèní výhodu, pøedstavila nìkolik novinek nejen z oblasti
stavebnictví. Mezi nimi nechybìly ani stroje jiných znaèek než Caterpillar,
které stále tvoøí 70 % flotily strojù pùjèoven spoleènosti Phoenix-Zeppelin.
Mezi další rozhodující faktory úspìchu pùjèoven The Cat Rental Store
patøí pøedevším moderní spolehlivé stroje, jejich okamžitá dostupnost,
vstøícnost personálu a také rychlá pøizpùsobivost požadavkùm zákazníkù.
V rámci Mezinárodního stavebního veletrhu IBF pùjèovna pøedstavila svou
novou tváø sloganem „PLUS PRO VAŠE PROJEKTY“. Stála také jako jeden
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ze zakládajících èlenù pøi založení profesního sdružení
Asociace pùjèoven stavební techniky, které zaèalo
svou existenci v prùbìhu Mezinárodního stavebního
veletrhu IBF 2011 v Brnì.
The Cat Rental Store také rozšíøila síť svých
poboèek na 15 míst v ÈR, když otevøela nové
pracovištì v Ústí nad Labem. Pùjèovna dosáhla vynikajících výsledkù zejména proto, že naslouchala tržním
trendùm a pružnì se podle nich zaøídila. Potìšitelnou
zprávou je, že díky rozsahu nabídky se na pùjèovnu
obracejí nejen živnostníci a podnikatelé z malých
a støedních firem, ale také korporátní klientela.
V minulém roce se pùjèování stavební techniky
daøilo vlivem ekonomického zpomalení v oblasti
stavebnictví. V meziroèním srovnání vzrostl objem
pronájmù o tøi procenta.
Zmìna tržního chování ve stavebnictví se zaèala
projevovat již na zaèátku období hospodáøského
zpomalení, pokraèovala však i v roce 2011. Èeské
i mezinárodní spoleènosti pokraèovaly v soustøedìní
se na krátkodobý pronájem po vzoru firem v západní
Evropì. S tím souvisí i peèlivìjší plánování zakázek
podle èasové i finanèní nároènosti. Pùjèovna strojù
Phoenix-Zeppelin The Cat Rental Store nìkteré
z tìchto zmìn oèekávala a dokázala jich využít
v zákazníkùv i svùj prospìch.
Další podstatnou zmìnou byl nárùst pronájmù
od velkých spoleèností. Firmy, které døíve vlastnily
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rozsáhlé flotily, se nyní snaží minimalizovat poèet
strojù a využívat svojí kvalifikované obsluhy a pronajatého stroje. Èeská The Cat Rental Store z tìchto
zmìn v minulém roce tìžila, protože disponuje
širokou škálou rùznorodých strojù a pøíslušenství. To
se odrazilo na vyšším poètu spokojených zákazníkù.
Produktovou nabídku pùjèoven The Cat Rental
Store rozšíøily mininakladaèe znaèky Avant, minidrtièky
Red Rhino, velké drtièky MFL, kolová rýpadla Terex
nebo pracovní plošiny JLG. Tyto produkty pomohly
rozšíøit zábìr pùjèovny a získat novou klientelu. Portfolio strojù Caterpillar také prošlo obmìnou.
Pùjèovna The Cat Rental Store má za sebou historii
výborných vztahù se zákazníky. Navázala na nì v minulém
roce, když spustila vìrnostní program Plus Klub. Jeho
cílem je odmìnit stálé zákazníky za opakovanou
spolupráci a budovat základnu spokojených klientù.
Minulý rok byl pro pùjèovnu strojù The Cat Rental
Store velmi pøíznivý, do roku 2012 však vstupuje
s nezmenšenými ambicemi. Klíèovým bodem bude
rozšíøení produktového portfolia o další stroje, zaøízení
a pøíslušenství pøi udržení atraktivních cen pronájmu.
Dále bude pùjèovna pokraèovat v programu Plus Klub
a dvou nových marketingových kampaních. V roce
2012 si pùjèovna bude chtít ovìøit, jak jsou klienti
spokojeni s jejími službami, a proto nasadí zákaznické
prùzkumy. Na jejich základì bude možno získat
zpìtnou vazbu a kontinuálnì zlepšovat služby The Cat
Rental Store.
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Manipulační technika Hyster

MANIPULAČNÍ TECHNIKA HYSTER
NOVINKY 2011
Hyster slavil úspìchy
na trhu s big trucky
a v nápojáøství.

Trh s manipulaèní technikou zaznamenal v roce 2011 mírné zlepšení.
Spoleènosti Phoenix-Zeppelin se po stabilizaci prodejního týmu podaøilo
umístit na trh pøes 600 strojù manipulaèní techniky Hyster v hodnotì
pøesahující 360 milionù korun. Nárùst v objemu prodaných strojù je oproti
minulému roku polovièní. Slovenská dceøiná spoleènost Phoenix Zeppelin,
spol. s r.o., dokázala v roce 2011 splnit prodejní plán a uèinila tak s vysokou
ziskovostí. Slovenský trh zaznamenal v oblasti prodané manipulaèní techniky dynamický rùst.
Významnou událostí roku 2011 se stalo pøedání flotily 22 speciálnì
upravených nápojáøských vozíkù spoleènosti Plzeòský Prazdroj, a. s., a prodloužení spolupráce o další tøi roky. Investice je souèástí dlouhodobého
kontraktu uzavøeného v roce 2008 s èástkou pøevyšující 250 milionù korun.
Plzeòský Prazdroj v souèasné dobì používá celkem 148 vozíkù Hyster rùzných typù a nosností.

Manipulační technika Hyster

Rekordní prodeje zaznamenala spoleènost Phoenix-Zeppelin v segmentu tìžkotonážních vozíkù
a reachstackerù. Prokázala, že v tomto oboru patøí
na èeskou špièku. V provozech spoleèností jako
Advanced World Transport a.s. a v øadì dalších
tìžkých prùmyslových aplikací již pracují big trucky
znaèky Hyster. Stejnì tak se daøilo i vozíkùm do
velmi úzkých pracovních ulièek, které prodejní týmy
umístily do skladù vedoucích logistických spoleèností na èeském trhu.
Bìhem roku probìhla masivní obnova strojù v pùjèovnì manipulaèní techniky Hyster, zejména v kategorii
tìžkotonážních vozíkù. Spoleènost Phoenix-Zeppelin
nabízí pronájem této manipulaèní techniky jako jeden
z mála hráèù na trhu a právì tato služba se stala klíèovým odlišovacím faktorem od konkurence a posílila
konkurenèní výhodu spoleènosti v segmentu manipulaèní techniky.
Minulý rok se nesl ve znamení úspìchu ve
støedních a velkých zakázkách. Mnohdy se pøi plnìní
tìchto zakázek spoleènost Phoenix-Zeppelin setkala
s nestandardními požadavky ze strany zákazníkù, kteøí
vyžadovali øešení nenabízené spoleèností Hyster. Díky
vstøícnosti a orientaci na zákazníka se podaøilo tyto
potøeby uspokojit, i když vyžadovaly komplikované
konstrukèní zásahy do manipulaèní techniky pøímo pøi
výrobì vozíkù.
Dùležitými novinkami, které spoleènost Phoenix-Zeppelin chystá pro pøíští rok, budou skladové
tahaèe, vychystávací vozíky øady Low Order a nová
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generace tøíkolových vozíkù Hyster A1.3-1.5XNT.
Rok 2012 pøinese dokonèení evoluce èelních elektrických vozíkù Hyster NextGen øadou J4.0-5.0XN
a E4.0-5.0XN. Èeský trh také obohatí nová øada
big truckù H8-16XM-6 a pøedstaveny budou i nové
retraky, které v minulém roce prošly zmìnou
designu a uživatelského prostøedí.
Nezanedbatelným pøínosem pro vývoj znaèky se
v roce 2011 stala nezávislá studie provedená Peerless
Media Research Group ve Spojených státech amerických. Potvrdila, že manipulaèní technika znaèky
Hyster oprávnìnì zaujímá pozici jednièky v kategorii
provozních nákladù.
V roce 2011 dorazilo nìkolik posil do prodejního
týmu spoleènosti Phoenix-Zeppelin, a pøispìly
tak k jeho stabilizaci a pokrytí vìtší rozlohy Èeské
republiky. Prioritou pøi prodeji manipulaèní techniky
Hyster bude nadále odbornost prodejce a orientace
na zákazníka. Cílem v roce 2012 je zvýšit tržní podíl
v kategorii tìžkotonážních vozíkù, posílit prodej použité manipulaèní techniky a nadále zlepšovat pozici
pùjèovny manipulaèní techniky.
Díky pozvolnému ekonomickému oživení na západoevropských trzích s manipulaèní technikou lze oèekávat, že i èeský trh v roce 2012 mírnì poroste. S ním
však porostou také nároky na poskytované služby
a zákaznický servis. Spoleènost Phoenix-Zeppelin
bude stejnì jako v minulých letech dìlat maximum
pro jejich naplnìní.
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Energetické systémy

ENERGETICKÉ SYSTÉMY
NOVINKY 2011
Zlatá medaile z Mezinárodního strojírenského
veletrhu v Brnì
pro BOOMEL® DUAL
potvrdila úspìch vývojáøù z Phoenix-Zeppelin
a potenciál nového øešení v záložních zdrojích.

Divize energetické systémy pokraèovala i v roce 2011 v pozitivním vývoji.
I pøes všeobecnou ekonomickou recesi nezaznamenala od jejího poèátku
propad obratu. Naopak v roce 2011 tento obrat dále navýšila. Není to ale
tím, že inženýrskému stavitelství, které tvoøí již dlouhá léta nosnou èást
zakázek divize energetických systémù, by se ekonomická recese vyhnula.
Opak je pravdou. Jestliže pozemní stavitelství propadlo meziroènì zhruba
o 6 %, pak propad inženýrského stavitelství je na úrovni 12 %.
Eliminovat negativní dopady trhu na výsledky divize energetické systémy se daøí pøedevším díky tomu, že jsme se již pøed dvaceti lety vydali
i v celoevropském rámci dealerù Caterpillar ojedinìlou cestou komplexních
dodávek technologických zaøízení postavených na bázi komponentù Caterpillar. Od svého založení v r. 1991 si divize energetické systémy vydobyla
dominantní postavení na trhu. Flexibilita, zkušenost, odborná erudice,
profesionální pøístup, obchodní zdatnost, ale pøedevším personální stabilita
relativnì malého týmu jsou základními pøedpoklady úspìchu této divize.
Týmu divize energetické systémy se podaøilo již na zaèátku ekonomické
recese analyzovat její dopad na stávající zamìøení, navrhnout opatøení,
a pøedevším najít nové zajímavé oblasti na trhu. Jednoznaèným závìrem,
kam napøít úsilí, bylo zvýšit podíl zakázek s vlastní pøidanou hodnotou
a zamìøit se na obory, které stály doposud stranou zájmu spoleènosti
Phoenix-Zeppelin.
V souvislosti s živelnými událostmi v Japonsku a následným omezováním provozu jaderných elektráren v Evropì se dá oèekávat poptávka po
alternativních zdrojích elektrické energie a tepla. Výroba obou druhù energií
v kogeneraèních jednotkách postavených na bázi pístových spalovacích
motorù je známa øadu let. Naše spoleènost vyvinula v roce 2011 novou
generaci kogeneraèních jednotek modulové konstrukce pohánìné motory
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Caterpillar, kde se jako palivo využívá zemní plyn. První
takový zdroj elektrické a tepelné energie o výkonu
990 kW byl dodán v závìru roku pod obchodním jménem BOOMEL®, s opcí na dodávku stejného zaøízení
v roce 2012. Jedná se o alternativní zdroj, nicménì
rovnìž zranitelný. V pøípadì zastavení dodávek plynu
z Východu, jak to zažilo Slovensko pøed nìkolika
lety, se zastaví i tyto zdroje a energetická soustava
smìøuje ke kolapsu. Proto jsme se zamìøili na další
možnosti využití alternativních paliv. Po více než roce
jsme ukonèili vývoj nejprve dvoupalivového motoru na
bázi dieselových motorù Caterpillar pod obchodním
názvem BOOMEL® DUAL. Princip je rovnìž znám
dlouhou dobu, nicménì praktického rozšíøení se
tato varianta v podmínkách Evropy dosud nedoèkala.
Dvoupalivový motor pracuje tak, že se pøi startu jako
palivo využívá motorová nafta a po dosažení provozních parametrù se postupnì do motoru vpouští zemní
plyn. Zde jsou z hlediska zákazníka nižší provozní
i investièní náklady. Od dvoupalivého systému byl už
jen krùèek k testování jiných alternativních paliv, vìtšinou odpadních produktù jiných procesù. V provozu
jsme otestovali zhruba 10 rùzných typù paliv, která
oznaèujeme souhrnnì jako biopaliva. Za vícepalivový
generátor BOOMEL® DUAL byla spoleènost Phoenix-Zeppelin ocenìna na Mezinárodním strojírenském
veletrhu Brno 2011 Zlatou medailí. Ocenìní nás tìší
o to více, že se jedná o produkt vyvinutý a vyrobený
spoleèností Phoenix-Zeppelin.
V prùbìhu roku 2011 pokraèovaly práce na
nejvìtší zakázce divize energetické systémy v její
historii. Jedná se o dvì kompresorová soustrojí
s plynovými motory Caterpillar G3616 a kompresory
rovnìž americké výroby Ariel. Klíèovou èinností v roce
2011 byl transport celé technologie z montážních hal
v Nìmecku na místo instalace na jižní Moravì, usazení soustrojí na fundament a jeho montáž. Zaèátkem
roku 2012 probìhne nejdùležitìjší èást celé zakázky,
oživení a uvedení do provozu. Úspìšnì pokraèují
rovnìž dodávky lokomotivních motorù Caterpillar pro
modernizace lokomotiv.
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Nenápadnou, avšak obchodnì velice úspìšnou èástí divize energetické systémy je služba
ENERGENCY. Hlavním smyslem a cílem služby
ENERGENCY je zajistit zákazníkovi dodávku elektrické energie v požadovanou dobu na urèitém místì
a v požadovaném výkonu. Divize energetické systémy
disponuje pro zajištìní této služby jak mobilními dieselgenerátory, tak u vìtších výkonù dieselgenerátory
v kontejneru, ve výkonech od 10 kW do 1 500 kW.
Nabízená služba zahrnuje dopravu zdroje a ostatní
potøebné techniky na místo urèení, instalaci rozvádìèù a rozvodù, výchozí revizi, obsluhu a dotankování
pohonných hmot po celou dobu zápùjèky a následnì
demontáž a odvoz techniky od zákazníka.
Velice prestižní akci pøedstavovala zápùjèka šesti
kontejnerových zdrojù NZ2 na Mistrovství svìta v basketbalu poøádané v Litvì. Zatímco pìt kontejnerù se
vrátilo po ukonèení mistrovství zpìt do ÈR, jeden
zùstal ještì mìsíc v Litvì jako pøedvádìcí v rámci spoleèné propagaèní akce poøádané s místním dealerem
Caterpillar, firmou Wihuri.
Na poli vzdìlávání a informovanosti projektantù
a dalších technických pracovníkù opustila v roce 2011
divize energetické systémy poøádání specializovaných
odborných semináøù pro projektanty. To jsme pøenechali zavedeným vzdìlávacím organizacím, na jejichž
akcích naši zástupci èasto pøednáší. My sami jsme se
rozhodli pro zmìnu stylu i image. Navázali jsme úzkou
spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze
a v prostorách jeho novì zrekonstruované budovy na
Letné jsme uspoøádali semináø pod názvem „Energetická bezpeènost aneb Energetika za zavøenými
dveømi“. Pro více než 80 odborníkù z celé republiky
toto øešení skýtá možnost naprosto klidné prohlídky
sbírek muzea, které byly nìkolik let veøejnosti nedostupné. Technické vybavení kinosálu a také ostatní
zázemí je na špièkové technické úrovni a posouvá
kulturu pøednášek na novou kvalitativní úroveò. Pro
rok 2012 pøipravujeme další „semináø za zavøenými
dveømi“. Podle dosavadních ohlasù pevnì doufáme, že
se z této akce stane do budoucna tradice.

17

18

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Náhradní díly a servisní služby

NÁHRADNÍ DÍLY A SERVISNÍ SLUŽBY
NOVINKY 2011
Monitorovací systém
Product Link má od roku
2011 nové uživatelské
rozhraní Vision Link.

Phoenix-Zeppelin je spoleènost vážící si dlouhodobých vztahù se
zákazníky. Také v roce 2011 tyto vztahy nadále rozvíjela, a to pøedevším
díky kvalitním poprodejním a servisním službám. Aby prodané stroje co
nejefektivnìji pomáhaly zákazníkùm v jejich podnikatelské èinnosti, je tøeba
se o nì starat a udržovat je v nejlepší možné kondici.
Nejdùležitìjší souèástí v procesu technické péèe o stroj jsou lidé, kteøí
ji provádìjí. Velký dùraz proto spoleènost Phoenix-Zeppelin klade na pravidelné vzdìlávání svých technických pracovníkù a mechanikù. Mechanici
absolvují odborná školení v rámci programu odborného vzdìlávání Technician Career Development Program (TCDP). Díky kvalifikovaným mechanikùm snižuje spoleènost Phoenix-Zeppelin dobu prostoje stavebních strojù
pøi polní i dílenské opravì. To se pozitivnì odráží na nižších provozních
nákladech tìchto strojù.
Aby zákazníci mohli udìlat vše pro maximální provozuschopnost svých
strojù, spoleènost Phoenix-Zeppelin pro nì pøipravila rozsáhlou nabídku slu-

Náhradní díly a servisní služby

žeb pravidelné údržby, preventivních zásahù a nìkolik
druhù servisních smluv. Zákazníci mohou využívat
tzv. polního servisu neboli zásahu pøímo na svém
pracovišti. Mechanici, kteøí pøijedou za zákazníkem,
jsou vybaveni kvalitním náøadím a diagnostickými
pøístroji, které umožòují identifikovat závadu na stroji
a následnì ji také odstranit, a to pøímo v terénu. Pro
uspokojení potøeb svých zákazníkù disponuje spoleènost Phoenix-Zeppelin až devadesáti servisními
vozidly a jedenácti komplexnì vybavenými vozidly pro
provádìní údržby, o jejichž efektivní nasazení se starají
dispeèeøi provozu spoleènosti Phoenix-Zeppelin.
Rozsáhlé opravy, které nelze realizovat na
pracovišti u zákazníka, provádí spoleènost Phoenix-Zeppelin pøímo v zázemí svých servisních støedisek.
Dílny spoleènosti Phoenix-Zeppelin disponují vybavením, díky nìmuž mohou provádìt i specializované
služby. Pøíkladem jsou opravy pásù dozerù nebo
rýpadel, opravy a výroba hydraulických hadic, opravy
hydraulických válcù, servis klimatizace nebo vyvrtávání a navaøování pouzder.
Rozvoj v moderních technologiích akceleroval nutnost pøemýšlet dopøedu a vìnovat se i oblasti telematiky – vzdálenému sledování stavu stroje èi zaøízení.
Proto spoleènost Phoenix-Zeppelin implementovala
vylepšený monitorovací systém strojù Product
Link s novým uživatelským rozhraním Vision Link.
V souèasné dobì je na nìj napojeno v ÈR již více než
260 strojù. Díky získávaným informacím z Vision Link
mohou naši zákazníci zlepšovat využití svých strojù
a zvyšovat návratnost investic. Nové technologie
získávání informací o strojích spoleènì s odbornými
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servisními znalostmi umožní naší spoleènosti proaktivnì informovat naše zákazníky a snižovat provozní
náklady na jejich stroje.
Jako základní kámen preventivní péèe o stroje
poskytuje spoleènost Phoenix-Zeppelin laboratorní
analýzu provozních kapalin strojù – program S.O.S.
Díky pravidelnému odbìru vzorkù provozních kapalin,
zejména olejových náplní, získá zákazník soubor
preventivních doporuèení, která zvyšují životnost
a produktivitu stroje a zároveò snižují provozní náklady
a odstávky. Spoleènost Phoenix-Zeppelin provozuje
tuto službu již dvacátým rokem a v minulém roce
získala certifikaci ISO 9001.
Nedílnou souèástí služeb poskytovaných spoleèností Phoenix-Zeppelin jsou spolehlivé dodávky
náhradních dílù. Ke každému klientovi pøistupuje spoleènost Phoenix-Zeppelin osobnì, s cílem maximálnì
vyhovìt jeho potøebám.
Na základì roèní historie poptávky po náhradních
dílech jsou stavy zásob náhradních dílù na jednotlivých
poboèkách plánovány pomocí sofistikovaného systému tak, aby nejèastìji žádané díly byly pravidelnì
skladem. Toto plánování a rychlá dodávka náhradních
dílù z centrálních skladù patøí mezi hlavní konkurenèní
výhody spoleènosti Phoenix-Zeppelin. Samozøejmostí
je možnost okamžité dopravy k zákazníkovi.
Pracovníci oddìlení náhradních dílù spoleènosti
Phoenix-Zeppelin se pomocí produktových i prodejních
školení rozvíjejí, aby mohli zákazníkovi poskytnout kvalifikovanou radu stejnì jako rychlý a profesionální servis.
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VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ
Lidé tvoøí hodnotu firem a vzdìlávání je dùležitou
investicí do jejich rozvoje. Jako souèást koncernu
Zeppelin se spoleènost Phoenix-Zeppelin aktivnì
vìnuje vzdìlávání svých pracovníkù. Priority vzdìlávání
zamìstnancù spoleènosti Phoenix-Zeppelin zùstávají
dlouhodobì zamìøené pøedevším na následující:
Technická školení pro servisní mechaniky s cílem
nejen zvýšit úroveò jejich technických znalostí a dovedností, ale také je v pøedstihu seznámit s technickými
novinkami, se kterými se pak v praxi setkávají na nových
typech strojù. Pro servisní mechaniky spoleènost organizuje také kurzy práce na PC, jehož ovládání se pro nì stává
v souvislosti s opravami a testováním strojù nezbytností.
Odborná školení pro prodejce mají zpravidla dlouhodobìjší charakter a jsou organizována jak v Èechách,
tak v zahranièí. Školení jsou zamìøena pøedevším na
znalost produktu, prodejní dovednosti a strategii vyjednávání se zákazníkem. Dále prodejci prohlubují své technické znalosti pøímo na stážích ve výrobních závodech.
Odborná školení pro vedení spoleènosti a pracovníky støedního managementu jsou orientována hlavnì
na podporu a rozvoj klíèových manažerských dovedností
s dùrazem na strategické øízení a motivaci podøízených.
Odborná školení pro pracovníky ekonomického
oddìlení se týkají všech témat, která souvisejí s novelami zákonù, danìmi, controllingem a jinými aspekty
profesní problematiky.
Rozvoj znalosti cizích jazykù, pøedevším angliètiny a nìmèiny, jejichž znalost je pro nìkteré pracovní
pozice nezbytná.
V prùbìhu roku 2011 se spoleènost Phoenix-Zeppelin zapojila do dalšího kola projektù umožòujících
získání finanèních prostøedkù ze strukturálních fondù
Evropské unie. Otevøen byl spoleèný projekt Minister-

stva práce a sociálních vìcí a Úøadu práce Èeské republiky „Vzdìlávejte se pro rùst!“, v jehož rámci se naše
spoleènost ucházela o dotace na vzdìlávání. V první
vlnì žádostí jsme uspìli s dvouletým projektem vzdìlávání mechanikù manipulaèní techniky „Pokroèilý kurz
diagnostiky next-gen vysokozdvižných vozíkù“ a dále
s nìkolikastupòovým projektem „Rozvoj odborných
kompetencí zamìstnancù v oblasti náhradních dílù“ ve
spolupráci s externí spoleèností Mercuri International.
Pro úèast v tìchto programech bylo vybráno celkem
62 zamìstnancù spoleènosti, pro které interní i externí
školitelé nachystali celkem 36 školicích akcí.
Spoleènost Phoenix-Zeppelin se v letošním roce
poprvé úèastnila soutìže „Zamìstnavatel roku“. Excelentních výsledkù jsme dosáhli ve tøech kategoriích, a to
v podílu nákladù na odmìòování k nákladùm a výnosùm
spoleènosti. Zvláštní pozornost zaslouží ukazatel míry
dobrovolné fluktuace, tj. procenta dobrovolnì odešlých
pracovníkù. Ve spoleènosti Phoenix-Zeppelin tento ukazatel dosahuje jen 2,6 % oproti prùmìru hodnocených
podnikù, který je 6 %.
Spoleènost Phoenix-Zeppelin úzce spolupracuje se
Støední prùmyslovou školou strojní a stavební v Táboøe,
Støední školou technických oborù v Havíøovì-Šumbarku
a s nìkolika dalšími støedními školami a odbornými uèilišti po celé Èeské republice, kde jsou žáci pøipravováni ve
studijních oborech Strojník, mechanik stavebních strojù
a Opraváø zemìdìlských strojù. Spoleènost Phoenix-Zeppelin se rovnìž podílí na pøípravì uèebních osnov
a praktické výchovì vybraných žákù a uèòù. V dílnách
poboèek Ostrava, Most a zejména Modletice vykonávají
studenti tøetích roèníkù z nìkterých tìchto škol odbornou praxi pod dohledem našich zkušených mechanikù.
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SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
Aèkoli jsou stavební stroje a manipulaèní technika
hlavním oborem spoleènosti Phoenix-Zeppelin, firma
si uvìdomuje, že je souèástí celospoleèenského
klimatu. Jakožto lídr na èeském a slovenském trhu
se kromì poskytování vysoce kvalitních produktù
a služeb svým zákazníkùm snaží pøispìt ke zlepšení
urèitých spoleèenských aspektù. Aktivnì podporuje
sport, spolupracuje s Nadací rozvoje obèanské spoleènosti v rámci projektu Pomozte dìtem! a svými
produkty pøispívá k šetrnìjšímu zacházení s životním
prostøedím.
Spoleènost Phoenix-Zeppelin se ve svých èinnostech nesoustøeïuje jen na zisk, ale snaží se pomáhat
lidem a chránit životní prostøedí. K tomuto chování
vede také své zamìstnance, kteøí jsou vázáni Kodexem chování pro etiku obchodu a compliance. Jak pro
spoleènost Phoenix-Zeppelin, tak i pro spoleènost
Caterpillar je dùležité dodržovat metody etického
obchodu.
Na ochranu životního prostøedí klade dùraz
i spoleènost Caterpillar, která každý rok vìnuje
nemalé finanèní prostøedky na vývoj nových technologií a systémù, aby stroje a ostatní zaøízení ménì
zatìžovaly naše okolí. Dokladem tohoto pøístupu
je napøíklad celosvìtovì proslulá barva Cat Yellow,

která je vyvinuta na pøírodní bázi a nepoškozuje
životní prostøedí.
Spoleènost Caterpillar se také podílí na pomoci
v krizových situacích. Ihned po japonském zemìtøesení a tsunami v roce 2011 nabídla pøíspìvek v celkové
hodnotì tøí milionù dolarù skládající se z hotovostí
a strojù na podporu likvidace škod a pomoci obyvatelùm postižených oblastí.
Podpora sportu dlouhodobì zaujímala prominentní
místo ve sponzoringové strategii spoleènosti Phoenix-Zeppelin. Fotbalový a hokejový klub Slavia Praha
nejprve doplnila pøed tøemi lety èeská rychlobruslaøka
Martina Sáblíková a o rok pozdìji nejlepší freestyle
motokrosový jezdec v ÈR Martin Koreò. Spoleènost
také podporuje nìkolik lokálních sportovních klubù.
Kromì sportovních aktivit spolupracuje spoleènost Phoenix-Zeppelin s Nadací rozvoje obèanské
spoleènosti (NROS) a pravidelnì pøispívá na projekt Pomozte dìtem!, který pomáhá ohroženým,
nemocným nebo jinak spoleèensky znevýhodnìným
dìtem. Firma v rámci sbírkových akcí, vlastních darù
a každoroèního dobroèinného golfového turnaje získává prostøedky pro Žluté kuøe.
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KOMENTÁŘ K FINANČNÍ SITUACI
NOVINKY 2011
Skupina Zeppelin
vytvoøila obrat v hodnotì
2,432 miliard EUR a zisk
81,9 milionù EUR. Zisk
a obrat spoleènosti
Phoenix-Zeppelin tvoøí
pøibližnì 8–9 % zisku
a obratu skupiny.

Dalo by se øíci, že rok 2011 byl rokem dluhové krize v eurozónì. S hospodáøskou recesí pøišly i logické negativní dopady. Státy v Evropì jsou nuceny
stále více šetøit a omezovat investice všeho druhu vèetnì tìch, které nás
zajímají nejvíce – investic do infrastruktury. V Èeské republice pokraèuje
negativní trend ve stavebnictví a zatím nejsou žádné zásadní signály, že by se
v roce 2012 mìlo nìco v pozitivním smyslu zmìnit.
Obrat spoleènosti Phoenix-Zeppelin narostl v roce 2011 o 14 % v meziroèním srovnání. Rùst z 3 921 mil. Kè na 4 475 mil. Kè je pozitivním výsledkem. Na tomto místì je nutno poznamenat, že se nám podaøilo zrealizovat
nìkteré jednorázové obchody, které nebyly oèekávány a které se zøejmì
v následujících letech nebudou opakovat.

Komentář k finanční situaci
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Hospodáøský výsledek pøed zdanìním narostl
ze 143 mil. Kè v roce 2010 na 207 mil. Kè v roce
2011, což pøedstavuje 45% nárùst. Je tøeba øíci,
že v tomto èísle je obsažena mimoøádná dividenda
od naší dceøiné spoleènosti na Slovensku ve výši
104 mil. Kè, která nepøedstavuje skuteèný zisk, ale
souvisí se strategickým øízením finanèních zdrojù
v rámci koncernu. Dále naše spoleènost odprodala
nevyužitý pozemek v Prùhonicích a provedla další
úèetní transakce, které jsou podrobnìji popsány
v pøíloze k úèetní závìrce. Pomineme-li tyto
neobvyklé operace, zisk pøed zdanìním by èinil
pouze 75 mil. Kè, což znamená pokles o 48 % ve
srovnání s rokem 2010.

Spoleènost Zeppelin Polska zaznamenala
rekordní obrat 98 mil. PLN (pøes 22 mil. EUR).
Po tøech neúspìšných letech se nám koneènì
zaèalo daøit. Jsme pøesvìdèeni, že i v následujících letech budeme schopni tento pozitivní
trend udržet.

Spoleènost Phoenix-Zeppelin v roce 2011 dále
rozšiøovala úroveò spolupráce s koncernem Zeppelin
nejen v obchodní, ale i ve finanèní rovinì. Kromì spoleèného mìøení výsledkù se stále více zamìøujeme
na spolupráci v oblasti financování, øízení penìžních
tokù a pojištìní. Chceme maximálnì využít synergií,
které nám pøíslušnost k silnému koncernu nabízí.

Naše spoleènost se nyní musí plnì zamìøit
na zajištìní pøimìøené ziskovosti i v dobì nepøíznivých ekonomických podmínek. Stojíme na pevných základech a naše finanèní stabilita zùstává
zachována. Podíl vlastního kapitálu na celkových
aktivech narostl meziroènì z 53 % na 56,5 %, a to
i díky zlepšenému øízení pohledávek a zásob. Pro
všechny zamìstnance i obchodní protìjšky jsme
stabilním partnerem, na kterého se mohou vždy
spolehnout. Nelze však pøipustit, aby ekonomická
ziskovost poklesla pod únosnou mez. Udržet
ziskovost na akceptovatelné úrovni je hlavním
úkolem pro rok 2012.

Slovenská dceøiná spoleènost Phoenix Zeppelin dosáhla obratu 42,1 mil. EUR a zisku pøed zdanìním ve výši 1,66 mil. EUR. Vývoj na Slovensku
lze hodnotit z tohoto úhlu pohledu pozitivnì. Daøí
se nám držet dobrou pozici na trhu, dosažený obrat
i zisk pøedstavují, i pøes nepøíznivou ekonomickou
situaci, mírné pøekroèení plánu.

Spolupráce s CZ LOKO nám pomáhá již po dvì
desetiletí. Posledních sedm let v této spoleènosti
držíme 49% podíl. Spoleènost CZ LOKO dosáhla
v roce 2011 obratu 2 156 mil. Kè a zisku pøed
zdanìním 162 mil. Kè. Každý rok dostáváme od
CZ LOKO dividendu, která významnì pomáhá
vylepšit náš zisk.
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Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce

Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce
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Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2011
Výkaz zisku a ztráty a pøíloha je nedílnou souèástí úèetní závìrky.

Minulé úč.
období 2010

Běžné účetní období

AKTIVA CELKEM

Brutto

Korekce

Netto

Netto

3 593 883

-740 089

2 853 794

2 854 581

A.

POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL

B.

DLOUHODOBÝ MAJETEK

1 784 031

-585 848

1 198 183

1 236 876

Dlouhodobý nehmotný majetek

31 224

-29 466

1 758

1 503

30 446

-28 688

1 758

1 503

778

-778

0

1 548 543

-538 140

1 010 403

1 056 993

133 627

165 375

B.

I.

B.

I.

B.

II.

B.

II.

1

Zřizovací výdaje

2

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3

Software

4

Ocenitelná práva

5

Goodwill

6

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

7

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek
1

Pozemky

133 627

2

Stavby

629 167

-202 417

426 750

426 178

3

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

785 499

-335 723

449 776

465 336

4

Pěstitelské celky trvalých porostů

5

Dospělá zvířata a jejich skupiny

6

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

7

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

250

104

8

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

9

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

250

pokračování
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Minulé úč.
období 2010

Běžné účetní období

B.

III.

B.

III.

Dlouhodobý finanční majetek
1

Podíly v ovládaných a řízených osobách

2

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

3

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

4

Půjčky a úvěry – ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv

5

Jiný dlouhodobý finanční majetek

6

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

7

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

C.

OBĚŽNÁ AKTIVA

C.

I.

C.

I.

C.

II.

C.

II.

Zásoby

Brutto

Korekce

Netto

Netto

204 264

-18 242

186 022

178 380

72 534

-18 242

54 292

46 650

131 730

131 730

131 730

1 784 084

-154 241

1 629 843

1 597 348

1 033 997

-41 101

992 896

682 729

1

Materiál

356 724

-4 309

352 415

100 877

2

Nedokončená výroba a polotovary

116 423

-5 532

110 891

87 064

3

Výrobky

4

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

5

Zboží

560 850

-31 260

529 590

494 788

6

Poskytnuté zálohy na zásoby

Dlouhodobé pohledávky

6 236

0

6 236

58 700

1

Pohledávky z obchodních vztahů

6 236

6 236

7 301

2

Pohledávky – ovládající a řídicí osoba

3

Pohledávky – podstatný vliv

4

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky
sdružení

5

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

6

Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)

7

Jiné pohledávky

8

Odložená daňová pohledávka

51 399

pokračování
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Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2011
Výkaz zisku a ztráty a pøíloha je nedílnou souèástí úèetní závìrky.

Minulé úč.
období 2010

Běžné účetní období

C.

III.

C.

III.

C.

IV.

C.

IV.

Brutto

Korekce

Netto

Netto

Krátkodobé pohledávky

730 328

-113 140

617 188

844 450

1

Pohledávky z obchodních vztahů

673 098

-113 140

559 958

760 405

2

Pohledávky – ovládající a řídicí osoba

3

Pohledávky – podstatný vliv

7 611

7 393

4

Pohledávky za společníky, členy družstva
a za účastníky sdružení

5

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

6

Stát – daňové pohledávky

7

Krátkodobé poskytnuté zálohy

24 854

24 854

10 555

8

Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)

11 193

11 193

45 464

9

Jiné pohledávky

13 572

13 572

1 603

Krátkodobý finanční majetek

13 523

13 523

11 469

2 356

2 356

1 115

11 167

11 167

10 354

1

Peníze

2

Účty v bankách

3

Krátkodobé cenné papíry a podíly

4

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

OSTATNÍ AKTIVA – PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV

I.

D.

I.

19 030

0

0

25 768

0

25 768

20 357

Časové rozlišení

25 768

0

25 768

20 357

1

Náklady příštích období

25 707

25 707

20 095

2

Komplexní náklady příštích období

3

Příjmy příštích období

61

61

262

D.

D.

7 611

pokračování
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Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období 2010

PASIVA CELKEM

2 853 794

2 854 581

VLASTNÍ KAPITÁL

1 613 791

1 518 951

Základní kapitál

300 000

300 000

1

Základní kapitál

300 000

300 000

2

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (–)

3

Změny základního kapitálu

-641

-3 464

67

67

-708

-3 531

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

30 433

30 433

1

Zákonný rezervní fond

30 000

30 000

2

Statutární a ostatní fondy

433

433

Výsledek hospodaření minulých let

1 096 982

1 075 889

1

Nerozdělený zisk minulých let

1 096 982

1 075 889

2

Neuhrazená ztráta minulých let

187 017

116 093

1 234 057

1 329 927

22 539

21 148

A.

A.

I.

A.

I.

A.

II.

A

II.

A

III.

A

III.

A.

A.

Kapitálové fondy
1

Emisní ážio

2

Ostatní kapitálové fondy

3

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

4

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

IV.
IV.

V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/–)

B.

CIZÍ ZDROJE

B.

I.

B.

I.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Rezervy
1

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

pokračování
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Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2011
Výkaz zisku a ztráty a pøíloha je nedílnou souèástí úèetní závìrky.

B.

II.

B.

II.

B.

III.

B.

III.

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období 2010

2

Rezerva na důchody a podobné závazky

3

Rezerva na daň z příjmů

4

Ostatní rezervy

22 539

21 148

Dlouhodobé závazky

18 574

77 328

1

Závazky z obchodních vztahů

2

Závazky – ovládající a řídicí osoba

3

Závazky – podstatný vliv

4

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

5

Přijaté zálohy

6

Vydané dluhopisy

7

Směnky k úhradě

8

Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)

9

Jiné závazky

10

Odložený daňový závazek

57 008

18 574

20 320

Krátkodobé závazky

910 707

835 053

1

Závazky z obchodních vztahů

279 599

293 840

2

Závazky – ovládající a řídicí osoba

500 000

375 900

3

Závazky – podstatný vliv

4

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

5

Závazky k zaměstnancům

16 942

15 728

6

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

9 023

8 967

7

Stát – daňové závazky a dotace

69 828

74 636

8

Přijaté zálohy

6 554

6 187
pokračování

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

B.

IV.

B.

IV.

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období 2010

27 739

56 763

1 022

3 032

Bankovní úvěry a výpomoci

282 237

396 398

1

Bankovní úvěry dlouhodobé

22 500

42 943

2

Krátkodobé bankovní úvěry

259 737

353 455

3

Krátkodobé finanční výpomoci

5 946

5 703

5 946

5 703

9

Vydané dluhopisy

10

Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)

11

Jiné závazky

C.

OSTATNÍ PASIVA – PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV

C.

I.

C.

I.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Časové rozlišení
1

Výdaje příštích období

650

2

Výnosy příštích období

5 296

Sestaveno dne:

Podpis statutárního orgánu
nebo fyzické osoby, která je
účetní jednotkou:

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis):

Osoba odpovědná za účetní
závěrku (jméno a podpis):

9. 3. 2012

Ing. Josef Mixa

Ing. Dana Křížová

Ing. Pavel Boš
tel.: +420 266 015 258

5 703
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Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. prosinci 2011
Rozvaha a pøíloha je nedílnou souèástí úèetní závìrky.

I.

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období 2010

1

Tržby za prodej zboží

2 544 129

2 106 365

2

Náklady vynaložené na prodané zboží

2 030 293

1 635 775

+

OBCHODNÍ MARŽE

513 836

470 590

II.

Výkony

1 543 139

1 323 796

1

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

1 519 559

1 379 820

2

Změna stavu zásob vlastní činnosti

23 580

-56 193

3

Aktivace

A.

II.

B.

Výkonová spotřeba

169
1 581 261

1 347 813

B.

1

Spotřeba materiálu a energie

752 310

483 421

B.

2

Služby

828 951

864 392

475 714

446 573

Osobní náklady

297 772

273 104

219 761

201 089

71 908

66 937

+

PŘIDANÁ HODNOTA

C.
C.

1

Mzdové náklady

C.

2

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

C.

3

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

C.

4

Sociální náklady

6 103

5 078

D.

1

Daně a poplatky

3 008

2 884

E.

1

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

176 754

157 912

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

410 862

435 313

1

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

410 862

435 313

2

Tržby z prodeje materiálu
351 223

384 635

III.
III.

F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

pokračování

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období 2010

351 223

384 635

35 511

-8 306

F.

1

F.

2

Prodaný materiál

1

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů
příštích období

2

Ostatní provozní výnosy

230 744

99 303

1

Ostatní provozní náklady

205 739

50 350

2

Převod provozních výnosů

1

Převod provozních nákladů

47 313

120 610

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

140 900

37 408

1

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

140 900

37 408

2

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

3

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

1

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

2

Náklady z finančního majetku

1

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

L.

2

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

M.

1

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

1

Výnosové úroky

723

547

2

Nákladové úroky

22 704

20 286

1

Ostatní finanční výnosy

62 293

56 530

2

Ostatní finanční náklady

67 579

52 153

1

Převod finančních výnosů

2

Převod finančních nákladů

95 390

22 046

G.
IV.
H.
V.
I.

*

VI.
J.

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

1

Prodané cenné papíry a podíly

VII.
VII.

VIII.
K.
IX.

X.
N.
XI.
O.
XII.
P.

*

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

18 243

pokračování
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Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. prosinci 2011
Rozvaha a pøíloha je nedílnou souèástí úèetní závìrky.

Q.

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období 2010

Daň z příjmů za běžnou činnost

7 973

26 563

Q.

1

– splatná

9 719

16 256

Q.

2

– odložená

-1 746

10 307

134 730

116 093

**

XIII.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST

1

Mimořádné výnosy

118 965

R.

2

Mimořádné náklady

54 413

S.

1

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

12 265

S.

1

– splatná

12 265

S.

2

– odložená

*

MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
1

0

52 287

0

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/–)

***

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (+/–)

187 017

116 093

****

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

207 255

142 656

Sestaveno dne:

Podpis statutárního orgánu
nebo fyzické osoby, která je
účetní jednotkou:

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis):

Osoba odpovědná za účetní
závěrku (jméno a podpis):

9. 3. 2012

Ing. Josef Mixa

Ing. Dana Křížová

Ing. Pavel Boš
tel.: +420 266 015 258
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Pøíloha k úèetní závìrce k 31. prosinci 2011
Nedílnou souèástí úèetní závìrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

1. POPIS SPOLEÈNOSTI
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., (dále jen „společnost”) je společnost s ručením omezeným, která vznikla dne 4. června 1991 a sídlí v Modleticích,
Lipová 72, Česká republika, IČO 18627226. Hlavním předmětem její činnosti je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, opravy
pracovních strojů, opravy zemědělských strojů, zprostředkovatelská činnost v obchodě, leasingová činnost v oblasti stavebních strojů, výroba,
instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. V roce 2011 byl do obchodního rejstříku zapsán druhý jednatel Ing. Pavel Boš (zároveň byl
vymazán z pozice prokuristy). Kromě toho nebyly provedeny žádné významné změny v zápisu do obchodního rejstříku.
Osoby podílející se na základním kapitálu k 31. 12. 2011 jsou:
ZEPPELIN GmbH, Friedrichshafen, SRN

85,00 %

PHOENIX PRAHA a.s., Praha, Česká republika

7,47 %

Ing. Josef Mixa

7,53 %

Většinovým vlastníkem společnosti je ZEPPELIN GmbH, Friedrichshafen, SRN. Mateřskou společností celé skupiny je Zeppelin-Stiftung in
Verwaltung der Stadt Friedrichshafen, SRN. Společnost je součástí konsolidačního celku společnosti ZEPPELIN GmbH.
Přiložená účetní závěrka je připravená jako samostatná. Konsolidovaná účetní závěrka dle německých účetních standardů (HB II) je připravována
mateřskou společností ZEPPELIN GmbH. V souladu s českými účetními předpisy má společnost výjimku sestavovat konsolidovanou účetní závěrku
dle českých předpisů, v obchodním rejstříku bude zveřejněn překlad konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti.
Jednateli společnosti jsou Ing. Josef Mixa a Ing. Pavel Boš.
Činnost společnosti je organizována v hlavním sídle společnosti v Modleticích, v pěti pobočkách (Praha, Brno, Ostrava, Most, Sokolov) a dále v devíti
zastoupeních a půjčovnách (Liberec, České Budějovice, Hradec Králové, Praha-západ, Plzeň, Zlín, Olomouc, Praha-sever, Jihlava).

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚÈETNÍ ZÁVÌRKY
Přiložená účetní závěrka byla připravena podle účetních předpisů platných v České republice pro rok 2011 a 2010.

3. OBECNÉ ÚÈETNÍ ZÁSADY
Způsoby oceňování a účetní postupy, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2011 a 2010, jsou následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související.
Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč,
je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku.

35

36

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Účetní závěrka a zpráva auditora k 31. prosinci 2011

Odpisování
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku.
Předpokládaná životnost je stanovena takto:
Počet let
Software

4

Ocenitelná práva

3

b) Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 40 tis. Kč, se oceňuje v pořizovacích cenách,
které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti
se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady.
Technická zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nad 40 tis. Kč za rok zvyšují jeho pořizovací cenu. Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů.
Odpisování
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:
Počet let
Stavby
Plochy dvorů

20–30
10

Stroje, přístroje a zařízení

4–12

Dopravní prostředky

4–8

Inventář

4–12

c) Finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.
Dlouhodobý finanční majetek tvoří majetkové účasti.
Majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem se oceňují pořizovací cenou. Majetkové účasti v cizí měně jsou k 31. 12. přeceněny kurzem
platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou. Kurzový rozdíl vzniklý z přecenění k 31. 12. se účtuje do vlastního kapitálu prostřednictvím účtu
414-Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků.
Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého finančního majetku, rozdíl se považuje za dočasné snížení hodnoty a je zaúčtovaný jako opravná položka.

d) Zásoby
Nakupované zásoby strojů jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů
s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo apod.).
Náhradní díly jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami s použitím pevných cen, oceňovacích rozdílů a váženého aritmetického průměru.
Nedokončená výroba vlastní výroby týkající se motorů se oceňuje skutečnými náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a přímé
výrobní režijní náklady. Výrobní režijní náklady zahrnují přímé externí kooperace od třetích stran a jsou přiřazeny přímo konkrétním projektům.

e) Pohledávky
Pohledávky se oceňují nominální hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich
realizační hodnotu.
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f) Deriváty
Derivátové finanční nástroje zahrnující měnové forwardy jsou při pořízení zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně přeceňovány jejich
reálnou hodnotou. Reálné hodnoty jsou odvozeny z modelů diskontovaných peněžních toků.
Všechny deriváty jsou vykazovány v položce ostatní pohledávky, mají-li pozitivní reálnou hodnotu, nebo v položce ostatní závazky, je-li jejich reálná
hodnota pro společnost negativní.
Společnost má finanční deriváty, které slouží v souladu se strategií řízení rizik společnosti jako efektivní zajišťovací nástroj, ale nelze pro ně podle
českých účetních předpisů použít zajišťovací účetnictví, protože nesplňují kritéria pro zajišťovací účetnictví. Tyto deriváty jsou proto vykazovány
jako deriváty určené k obchodování.
Změny reálné hodnoty finančních derivátů k obchodování jsou součástí čistého zisku nebo ztráty z finančních operací.

g) Vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny
peněžními vklady.
Podle obchodního zákoníku společnost vytvořila rezervní fond ze zisku nad hodnotu vkladů.
Společnost s ručením omezeným je povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy poprvé vytvoří zisk, ve výši 10 % čistého zisku, ne však více než 5 %
základního kapitálu. V dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5 % čistého zisku až do výše 10 % základního kapitálu. Takto vytvořené zdroje
se mohou použít jen k úhradě ztráty.

h) Cizí zdroje
Společnost vytváří rezervy na krytí svých závazků nebo výdajů 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 v nominálních hodnotách.
Dlouhodobé a krátkodobé úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do
jednoho roku od rozvahového dne.

i) Leasing
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy
smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují.

j) Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách kurzem České národní banky platném ke dni jejich vzniku a ke konci roku
byly oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou.
Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku.

k) Účtování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení účetní
závěrky známy.
O zisku vyplývajícím z dlouhodobých smluv se účtuje způsobem stanoveným v uzavřené smlouvě, např. dílčí fakturace.
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Výnosy z prodeje strojů a náhradních dílů se účtují v okamžiku předání stroje, resp. náhradního dílu, v den uskutečnění zdanitelného plnění, který
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
vyúčtování s promítnutím podmínek sjednaných ve smlouvě.
Výnosy ze smluv o dílo týkající se motorů se účtují prostřednictvím změny stavu nedokončené výroby na základě předávacího protokolu nebo
zjišťovacího protokolu spolu se zaúčtováním příslušné změny stavu nedokončené výroby.
Veškeré úrokové náklady jsou účtovány do nákladů.
Mimořádné náklady a výnosy se vykazují v případě významných operací nad rámec běžných obchodních transakcí.

l) Daň z příjmů
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.).
Společnost vykazuje v závazcích nesplacený závazek z titulu daně z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují odhadovanou splatnou daň
k datu účetní závěrky, příslušný rozdíl je vykázán jako krátkodobá pohledávka.
Odložená daň odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi účetními a daňovými zůstatkovými hodnotami aktiv a závazků.

m) Spřízněné strany
Spřízněnými stranami společnosti se rozumí:
• Strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv u společnosti, a společnosti, kde
tyto strany mají rozhodující vliv.
• Členové statutárních 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.

n) Přehled o peněžních tocích
Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze
snadno a pohotově převést na předem známou částku hotovosti.
Společnost pro financování svých běžných operativních potřeb využívá bankovní úvěr formou bankovního kontokorentu. Tento druh financování je
považován za nejdůležitější zdroj externího financování. Proto je kontokorent považován vedením společnosti spíše za formu krátkodobého úvěru.
Z tohoto důvodu se pro účely výkazu peněžních toků kontokorent nepovažuje za součást peněz a peněžních ekvivalentů, ale za krátkodobý úvěr.
Dále viz odstavec 14.

o) Následné události
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 představujícím skutečnosti, které nastaly po
rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

Účetní závěrka a zpráva auditora k 31. prosinci 2011

39

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK
a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)
POŘIZOVACÍ CENA

Počáteční zůstatek

Přírůstky

Konečný zůstatek

27 591

2 855

30 446

778

-

778

Celkem 2011

28 369

2 855

31 224

Celkem 2010

27 580

789

28 369

Software
Ocenitelná práva

OPRÁVKY

Počáteční zůstatek

Odpisy

Konečný zůstatek

Účetní hodnota

-26 088

-2 600

-28 688

1 758

-778

-

-778

-

Celkem 2011

-26 866

-2 600

-29 466

1 758

Celkem 2010

-23 056

-3 810

-26 866

1 503

Software
Ocenitelná práva

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2011 a 2010 v pořizovacích cenách 2 622 tis. Kč a 2 546 tis. Kč.

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)
POŘIZOVACÍ CENA

Počáteční zůstatek

Přírůstky

Vyřazení

Konečný zůstatek

Pozemky

165 375

19 096

-50 844

133 627

Stavby

606 750

22 652

-235

629 167

Stroje, přístroje a zařízení

737 662

483 661

-453 853

767 470

3 070

-

-969

2 101

15 211

717

-

15 928

104

146

-

250

Celkem 2011

1 528 172

526 272

-505 901

1 548 543

Celkem 2010

1 398 012

616 876

-486 716

1 528 172

Dopravní prostředky
Inventář
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

OPRÁVKY

Počáteční zůstatek

Odpisy

Prodeje, likvidace

Vyřazení

Konečný zůstatek

Účetní hodnota

-

-

-50 844

50 844

-

133 627

Stavby

-180 572

-21 861

-219

235

-202 417

426 750

Stroje, přístroje a zařízení

-279 350

-150 117

-347 645

453 853

-323 259

444 211

Dopravní prostředky

-2 513

-201

-

969

-1 745

356

Inventář

-8 744

-1 975

-

-

-10 719

5 209

-

-

-

-

-

250

Celkem 2011

-471 179

-174 154

-398 708

505 901

-538 140

1 010 403

Celkem 2010

-415 840

-154 102

-387 953

486 716

-471 179

1 056 993

Pozemky

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Souhrnná výše hmotného majetku s pořizovací hodnotou do 40 tis. Kč neuvedeného v rozvaze činí k 31. 12. 2011 a 2010 v pořizovacích cenách
45 257 tis. Kč a 42 105 tis. Kč.
Budovy v pořizovací ceně 384 430 tis. Kč a pozemky v pořizovací ceně 47 696 tis. Kč, v celkové zůstatkové hodnotě k 31. 12. 2011 a 2010 ve výši
288 267 tis. Kč a 406 694 tis. Kč jsou zastaveny na krytí úvěrů od UniCredit Bank.
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c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)
Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku:
Zůstatek k 31. 12. 2010

Přírůstky

Přecenění

Zůstatek k 31. 12. 2011

46 650

23 061

2 823

72 534

-

131 730

Podíly v ovládaných a řízených společnostech
Podíly ve společnostech pod podstatným vlivem

131 730

Opravné položky
Celkem

-

-18 242

-

-18 242

178 380

4 819

2 823

186 022

Přírůstky podílů v ovládaných a řízených společnostech představují zvýšení kapitálových fondů ve společnosti Zeppelin Polska Sp. z o.o. Opravná
položka byla vytvořena k investici ve společnosti Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd, Kyjev, Ukrajina.
Společnost oceňuje majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím a podstatným vlivem pořizovacími cenami a k 31. 12. je přeceňuje kurzem platným
k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou. Při ocenění ekvivalenční metodou by k 31. 12. 2011 a 2010 byl zvýšen dlouhodobý finanční majetek
a vlastní kapitál společnosti o 529 287 tis. Kč a 561 716 tis. Kč.
Ovládané a řízené společnosti k 31. 12. 2011 (v tis. Kč):
Phoenix Zeppelin,
Zeppelin Polska Sp.
spol. s r.o., Banská
z o.o., Varšava, Polsko
Bystrica, Slovensko
Podíl v %

Phoenix-Zeppelin
Ukraine Ltd, Kyjev,
Ukrajina

Zeppelin-Körös-Spedit Kft., Budapešť,
Maďarsko

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

100

100

100

50

2

Aktiva celkem

700 305

395 620

35 504

84 670

4 843

Vlastní kapitál

363 231

40 057

-511

5 282

103

51 384

44 685

14 089

366

289

Základní kapitál a kapit. fondy
Fondy ze zisku
Nerozdělený zisk minulých let
Zisk běžného roku

5 138

-

-

-

-

273 729

-1 197

-9 744

3 994

-191

32 979

-3 431

-4 857

983

5

1 713

51 342

19 474

-

6

Hodnota podílu

363 231

40 057

-511

2 641

2

Dividendy

121 300

-

-

-

-

Phoenix Zeppelin,
Zeppelin Polska Sp.
spol. s r.o., Banská
z o.o., Varšava, Polsko
Bystrica, Slovensko

Phoenix-Zeppelin
Ukraine Ltd, Kyjev,
Ukrajina

Zeppelin-Körös-Spedit Kft., Budapešť,
Maďarsko

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

Cena pořízení podílu

Ovládané a řízené společnosti k 31. 12. 2010 (v tis. Kč):

Podíl v %

100

100

100

50

2

Aktiva celkem

633 414

375 191

29 380

32 062

4 210

Vlastní kapitál

446 078

23 928

4 120

3 181

269

49 910

25 232

13 357

270

315

4 991

-

-

-

-

370 081

804

-9 461

2 284

-360

21 096

-2 108

224

627

314

Základní kapitál a kapit. fondy
Fondy ze zisku
Nerozdělený zisk minulých let
Zisk běžného roku
Cena pořízení podílu
Hodnota podílu
Dividendy

1 664

26 062

18 918

-

6

446 078

23 928

4 120

1 951

5

17 808

-

-

-

-
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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 Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Zeppelin Polska Sp. z o.o. a Zeppelin-Körös-Spedit Kft. byly získány z auditorem
ověřené účetní závěrky, finanční informace o společnostech Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd. a Zeppelin Logistics Sp. z o.o. byly získány z auditorem
neověřené účetní závěrky.
Společnost pod podstatným vlivem k 31. 12. 2011 a 2010 (v tis. Kč):
Název společnosti:
Sídlo společnosti:

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

2011

2010

49

49

Aktiva celkem

1 585 975

1 123 154

Vlastní kapitál

632 426

540 259

Základní kapitál a kapit. fondy

210 000

210 000

42 324

42 336

Podíl v %

Fondy ze zisku
Nerozdělený zisk minulých let

247 113

171 828

Zisk běžného roku

132 989

116 095

Cena pořízení podílu

131 730

131 730

Vnitřní hodnota podílu

309 889

264 727

19 600

19 600

Dividendy

Finanční informace o této společnosti byly získány z auditorem ověřené konsolidované účetní závěrky společnosti CZ LOKO, a.s.

5. ZÁSOBY
Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomalu-obrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu opravných položek, který se
v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná položka byla stanovena vedením společnosti na základě obrátkovosti zásob (viz odstavec 7).

6. POHLEDÁVKY
Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2011 a 2010 vytvořeny opravné položky na základě věkové struktury
(viz odstavec 7).
Pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dní k 31. 12. 2011 a 2010 činily 102 244 tis. Kč a 77 407 tis. Kč. Nezaplacené pohledávky
z obchodních vztahů nejsou zajištěny a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let.
Společnost dále z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání atd. odepsala do nákladů v roce 2011 a 2010 pohledávky ve výši
15 741 tis. Kč a 11 728 tis. Kč.
K 31. 12. 2011 a 2010 měla společnost dlouhodobé pohledávky z obchodního styku ve výši 6 236 tis. Kč a 7 301 tis. Kč týkající se poskytnutého
zádržného při prodeji motorů. Tyto pohledávky jsou splatné do roku 2016.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy k 31. 12. 2010 se vztahují k jednomu významnému kontraktu z oblasti energetických systémů, který byl uzavřen
v roce 2009 a jehož konečná realizace proběhla v roce 2011.
Dohadné účty aktivní zahrnují především nevyřízené nároky z pojistných událostí a nevyfakturované dodávky servisních zakázek.
Pohledávky za spřízněnými osobami (viz odstavec 22).
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7. OPRAVNÉ POLOŽKY
Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv uvedených v odstavci 5 a 6.
Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

OPRAVNÉ POLOŽKY K:

Zůstatek k 31. 12. 2010

Tvorba opravné položky

Zúčtování opravné položky

Zůstatek k 31. 12. 2011

Zásobám

35 311

6 642

-852

41 101

Pohledávkám

84 867

45 747

-17 474

113 140

– z toho zákonné

47 323

21 189

-17 474

51 038

– z toho ostatní

37 544

24 558

-

62 102

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách.

8. KRÁTKODOBÝ FINANÈNÍ MAJETEK
K 31. 12. 2011 měla společnost účet s omezeným disponováním u ČSOB. Tento účet se vztahuje k poskytnutým bankovním zárukám a jeho
zůstatek k 31. 12. 2011 a 2010 činil 10 125 tis. Kč a 10 125 tis. Kč.

9. OSTATNÍ AKTIVA
Náklady příštích období zahrnují především časově rozlišené leasingové splátky a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně
a časově přísluší.

10. VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál společnosti se skládá z podílů společníků plně upsaných a splacených, s nominální hodnotou 300 000 tis. Kč.
V roce 2011 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč):

Základní kapitál
Ostatní kapitálové fondy

Zůstatek k 31. 12. 2010

Zvýšení

Snížení

Zůstatek k 31. 12. 2011

300 000

-

-

300 000

67

-

-

67

Rozdíly z přecenění majetku a závazků

-3 531

-

2 823

-708

Zákonný rezervní fond

30 000

-

-

30 000

433

-

-

433

Ostatní fondy
Nerozdělený zisk
Zisk běžného roku
Vlastní kapitál celkem

1 075 889

21 093

-

1 096 982

116 093

187 017

-116 093

187 017

1 518 951

208 110

-113 270

1 613 791

Rozdíly z přecenění majetku zahrnují přecenění majetkových účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem v cizí měně kurzem České národní banky k 31. 12.
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Na základě rozhodnutí valných hromad společnosti konaných dne 14. 4. 2011 a 14. 4. 2010 bylo schváleno následující rozdělení zisku za roky
2010 a 2009 (v tis. Kč):
Zisk roku 2009

133 028

Zisk roku 2010

116 093

Výplaty podílů na zisku

-95 000

Výplaty podílů na zisku

-95 000

Převod nerozděleného zisku

38 028

Převod nerozděleného zisku

21 093

Nerozdělený zisk k 31. 12. 2010

1 075 889

Nerozdělený zisk k 31. 12. 2011

1 096 982

11. REZERVY
Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):
Rezervy
Ostatní

Zůstatek k 31. 12. 2010

Tvorba rezerv

Zúčtování rezerv

Zůstatek k 31. 12. 2011

21 148

16 099

-14 708

22 539

Ostatní rezervy jsou vytvořeny zejména za účelem krytí rizik plynoucích z činnosti společnosti na záruční opravy strojů a dále na náklady spojené
s nevybranou dovolenou.

12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Dlouhodobé přijaté zálohy k 31. 12. 2010 se vztahují k jednomu významnému kontraktu z oblasti energetických systémů, který byl uzavřen v roce 2010
a jehož konečná realizace proběhla v roce 2011. Pro tento kontrakt byla společnosti poskytnuta bankovní záruka ve výši 57 008 tis. Kč.

13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
K 31. 12. 2011 a 2010 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti v částce 13 168 tis. Kč a 23 272 tis. Kč. Nezaplacené závazky
z obchodních vztahů nejsou zajištěny a žádný z nich nemá splatnost delší než 5 let.
K 31. 12. 2011 a 2010 společnost eviduje 9 023 tis. Kč a 8 967 tis. Kč závazků pojistného na sociální a zdravotní pojištění splatných v lednu
následujícího roku.
Dohadné účty pasivní zahrnují především odměny vedoucích pracovníků a manažerů včetně příslušejících sociálních nákladů, dobropisy a dále
nevyfakturované dodávky zboží, energií a různých služeb.
Závazky z leasingu nejsou vykázány v rozvaze (viz odstavec 18).
Závazky vůči spřízněným osobám (viz odstavec 22).

14. BANKOVNÍ ÚVÌRY A FINANÈNÍ VÝPOMOCI
2011
Bankovní úvěry
Kontokorentní úvěry

2010

Měna

Částka v tis. EUR

Částka v tis. Kč

Částka v tis. EUR

Částka v tis. Kč

EUR

-

-

-

-

CZK

-

42 390

-

75 018

EUR

3 917

101 046

3 292

82 486

CZK

-

138 801

-

238 894

Celkem

-

-

282 237

-

396 398

Splátka v běžném roce

-

-

259 737

-

353 455

Splátky v dalších letech

-

-

22 500

-

42 943
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Společnost má otevřené kontokorentní účty u ČSOB, UniCredit Bank a RBS Bank, které jí umožňují čerpat úvěry do výše 500 000 tis. Kč,
400 000 tis. Kč a 250 000 tis. Kč. K 31. 12. 2011 a 2010 činil celkový záporný zůstatek (v souladu s celkovým dohodnutým úvěrovým
rámcem 1 150 000 tis. Kč) 239 847 tis. Kč a 321 380 tis. Kč a v rozvaze je vykázán jako krátkodobý bankovní úvěr.
Náklady na úroky vztahující se k bankovním úvěrům a finančním výpomocím za rok 2011 a 2010 činily 17 575 tis. Kč a 18 149 tis. Kč. Tyto úroky
nebyly zahrnuty do pořizovací ceny majetku.
Přehled splatnosti bankovních úvěrů v tis. Kč k 31. prosinci 2011:
Bankovní úvěry

Kontokorentní účty

19 890
15 000
7 500
42 390

239 847
239 847

2012
2013
2014
Celkem

Smlouvy o úvěrech s ČSOB a UniCredit Bank obsahují zvláštní podmínky, které musí společnost dodržovat. K 31. 12. 2011 a 2010 společnost
tyto podmínky dodržovala.
Dlouhodobé bankovní úvěry jsou zajištěny nemovitostmi (viz odstavec 4).

15. OSTATNÍ PASIVA
Výnosy příštích období zahrnují zejména časové rozlišení věcného břemene souvisejícího s užíváním příjezdové komunikace k pobočce Brno a jsou
účtovány do výnosů po dobu životnosti do období, do kterého věcně a časově přísluší.

16. DERIVÁTY
Společnost uzavírá smlouvy o derivátech, o kterých účtuje jako o derivátech určených k obchodování. K 31. 12. 2011 společnost neeviduje žádné
měnové deriváty. K 31. 12. 2010 společnost přecenila deriváty na reálnou hodnotu a kladné a záporné reálné hodnoty derivátů jsou vykázány
v jiných krátkodobých pohledávkách a v jiných krátkodobých závazcích.
V následující tabulce je uveden přehled kladných a záporných reálných hodnot otevřených derivátů k 31. 12.:
2010
Reálná hodnota
(tis. Kč)
Měnové kontrakty

Kladná
781

Záporná
2 958

17. DAÒ Z PØÍJMÙ
2011 (v tis.Kč)

2010 (v tis.Kč)

Zisk před zdaněním

207 255

142 656

Nezdanitelné výnosy

-149 374

-62 769

-32 722

-80 610

Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy
Neodečitatelné náklady
Tvorba opravných položek (netto)
Tvorba rezerv (netto)
Ostatní (nedaňové náklady, rozdíl
zůstatkových cen prodaného majetku atd.)
Zdanitelný příjem
Sazba daně z příjmu

48 589

-6 407

1 391

-3 723

64 326

94 718

139 465

83 865

19 %

19 %

Daň

26 498

15 934

Daň z minulých let, ostatní

-4 514

322

Splatná daň

21 984

16 256

Účetní závěrka a zpráva auditora k 31. prosinci 2011
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Část daně z příjmů ve výši 12 265 tis. Kč je vykázána jako splatná daň z mimořádné činnosti (viz odst. 23).
V roce 2011 a 2010 nebyla společnosti doměřena daň z příjmů.
Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (s použitím sazby 19 %):
2011

2010

Odložená daňová
pohledávka

Odložený daňový
závazek

Odložená daňová
pohledávka

Odložený daňový
závazek

-

-39 031

-

-38 542

OP k pohledávkám

8 255

-

7 133

-

OP k zásobám

7 809

-

6 709

-

646

-

872

-

Položky odložené daně
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého
majetku

Nezaplacené sociální a zdravotní pojištění
Rezervy
Celkem

3 747

-

3 508

-

20 457

-39 031

18 222

-38 542

-

-18 574

-

-20 320

Netto

Společnost zaúčtovala k 31. 12. 2011 a 2010 odložený daňový závazek ve výši 18 574 tis. Kč a 20 320 tis. Kč.

18. LEASING
Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech (viz odstavec 3h).
Majetek najatý společností formou operativního leasingu k 31. 12. 2011 a 2010 (v tis. Kč):
Popis

Výše nájemného v roce 2011

Výše nájemného v roce 2010

345 219

345 560

Stroje, osobní automobily a kancelářská technika

Majetek najatý společností formou finančního leasingu (tzn., že po uplynutí doby pronájmu nájemce majetek odkoupí) k 31. 12. 2011 a 2010 (v tis. Kč):

Popis
Stroje

Součet splátek
nájemného po celou
dobu předpokládaného
pronájmu

Skutečně uhrazené
splátky nájemného
z finančního pronájmu
k 31. 12. 2011

Skutečně uhrazené
splátky nájemného
z finančního pronájmu
k 31. 12. 2010

64 587

35 072

48 921

Rozpis částky budoucích plateb podle
faktické doby splatnosti k 31. 12. 2011
Splatné do
jednoho roku

Splatné po
jednom roce

15 085

14 430

Dopravní prostředky

147 057

84 226

77 286

24 028

38 803

Celkem

211 644

119 298

126 207

39 113

53 233

19. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE
Společnost poskytla v roce 2011 a 2010 záruku společnosti Hyster Germany GmbH v celkové maximální výši 200 tis. EUR (5 160 tis. Kč) za obchodní
závazky dceřiné společnosti Zeppelin-Körös-Spedit Kft. Vzhledem k tomu, že vedení společnosti nepředpokládá neplnění závazků ze strany společnosti
Zeppelin-Körös-Spedit Kft., není tento potenciální závazek k 31. 12. 2011 a 2010 vykázán v rozvaze.
Společnost v roce 2011 odprodala RBS Bank obchodní pohledávku za svým významným odběratelem ve výši 128 549 tis. Kč, která je splatná
v roce 2012. Přestože společnost nadále nese riziko z případného nesplacení této pohledávky ze strany zákazníka, není tento potenciální závazek
k 31. 12. 2011 vykázán v rozvaze.
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20. VÝNOSY
Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč):

Prodej strojů a motorů
Prodej náhradních dílů
Pronájem strojů a motorů
Servis strojů
Ostatní
Výnosy celkem

2011
Domácí
2 465 043
529 846
566 273
204 654
12 026
3 777 842

2010
Zahraniční
663 321
20 834
12 553
696 708

Domácí
2 291 331
510 457
572 553
223 066
6 834
3 604 241

Zahraniční
297 217
12 460
7 580
317 257

Výše uvedené výnosy obsahují výnosy z prodeje strojů a motorů vykázané ve výkazu zisku a ztráty v tržbách z prodeje dlouhodobého majetku.

21. OSOBNÍ NÁKLADY
Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

Průměrný počet zaměstnanců
Mzdy
Sociální zabezpečení
Sociální náklady
Osobní náklady celkem

2011
Celkový počet zaměstnanců
408
219 761
71 908
6 103
297 772

2010
Celkový počet zaměstnanců
393
201 089
66 937
5 078
273 104

Z celkového počtu zaměstnanců byli v roce 2011 a 2010 2, resp. 1 řídicí pracovník.

22. INFORMACE O SPØÍZNÌNÝCH OSOBÁCH
V roce 2011 a 2010 neobdrželi členové statutárních orgánů žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné výhody. Pracovníci vedení společnosti mají
přidělena firemní vozidla do osobního užívání.
Společnost prodává výrobky a služby spřízněným osobám. V roce 2011 a 2010 dosáhl tento objem prodeje 305 544 tis. Kč a 220 182 tis. Kč.
Krátkodobé pohledávky u spřízněných osob k 31. 12. dosahovaly (v tis. Kč):
Spřízněná osoba
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o. (Slovensko)
Zeppelin Polska Sp. z o.o.
Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd
CZ LOKO, a.s.
Zeppelin Baumaschinen GmbH
ZEPPELIN GmbH
Celkem

2011
6
3 455
18 068
106 978
290
181
128 978

2010
60
22 039
11 636
21 813
75
55 623

Pohledávky k podnikům ve skupině s podstatným vlivem k 31. 12. 2011 a 2010 zahrnují půjčky, které společnost poskytla společnosti
Zeppelin-Körös-Spedit Kft. ve výši 7 611 tis. Kč a 7 393 tis. Kč. V minulém roce byly tyto pohledávky vykázány jako krátkodobé pohledávky
z obchodních vztahů.
Společnost dále eviduje k 31. 12. 2010 dlouhodobou poskytnutou zálohu společnosti Zeppelin Power Systems Ko & GmbH ve výši 51 399 tis. Kč (viz odst. 6).

Účetní závěrka a zpráva auditora k 31. prosinci 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb spřízněných osob jako běžnou součást obchodní činnosti podniku. V roce 2011 a 2010 činily nákupy
545 269 tis. Kč a 343 771 tis. Kč.
K 31. 12. dosáhly krátkodobé závazky vůči těmto společnostem následující výše (v tis. Kč):
Spřízněná osoba
Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o. (Slovensko)
Zeppelin Baumaschinen GmbH
MVS Zeppelin GmbH
ZEPPELIN GmbH
Zeppelin Systems
CZ LOKO, a.s.
CZ Logistics, s.r.o.
Celkem

2011
68 065
9 207
4 390
500 888
4 881
1 120
2 489
591 040

2010
5 959
7 001
11 518
3 362
376 151
74
513
404 578

V souvislosti s efektivním řízením peněžních toků v rámci koncernu ZEPPELIN společnost přijala k 31. 12. 2011 a 2010 krátkodobé půjčky od
spřízněné osoby ZEPPELIN GmbH ve výši 500 000 tis. Kč a 15 000 tis. EUR (375 900 tis. Kč). Tyto půjčky jsou vykázány jako krátkodobé závazky
v rámci ovládajících a řízených osob.
Společnost poskytla k 31. 12. 2011 a 2010 záruku za závazky spřízněné osoby Zeppelin-Körös-Spedit Kft. (viz odstavec 19).

23. VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKÙ A ZTRÁT
Ostatní finanční náklady a ostatní finanční výnosy zahrnují zejména kurzové rozdíly a přecenění derivátů na reálnou hodnotu.
Ostatní provozní náklady a ostatní provozní výnosy v roce 2011 zahrnují prodej obchodní pohledávky za svým významným odběratelem ve výši
128 549 tis. Kč bance RBS (viz odst. 19).
Mimořádné výnosy a náklady zahrnují prodej nepoužívaného pozemku v Průhonicích. Část daně z příjmů ve výši 12 265 tis. Kč (viz odst. 17), která
se vztahuje k této mimořádné transakci, je vykázána jako splatná daň z mimořádné činnosti.

24. PØEHLED O PENÌŽNÍCH TOCÍCH (VIZ PØÍLOHA 1)
Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou.

25. PØEHLED O ZMÌNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (VIZ ODSTAVEC 10)
26. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2011.

Sestaveno dne:

Podpis statutárního orgánu
účetní jednotky:

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis):

Osoba odpovědná za účetní
závěrku (jméno a podpis):

9. 03. 2012

Ing. Josef Mixa

Ing. Dana Křížová

Ing. Pavel Boš
tel.: +420 266 015 258

47

48

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Přehled o peněžních tocích k 31. prosinci 2011

Pøehled o penìžních tocích k 31. prosinci 2011
Stav v běžném období

Stav v minulém období 2010

142 703

142 656

79 960

79 661

201 999

170 414

52 305

-4 583

1 391

-3 723

Peněžní toky z provozní činnosti

Z.

Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/–)

A.

1.

Úpravy a nepeněžní operace

A.

1.

1.

Odpisy stálých aktiv a pohledávek

A.

1.

2.

Změna stavu opravných položek

A.

1.

3.

Změna stavu rezerv

A.

1.

4.

Kurzové rozdíly

A.

1.

5.

(Zisk)/ztráta z prodeje stálých aktiv

-59 639

-50 678

A.

1.

6.

Úrokové náklady a výnosy

21 981

19 739

A.

1.

7.

Ostatní nepeněžní operace (např. přecenění na reálnou hodnotu
do HV, přijaté dividendy)

-138 077

-40 018

A

*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před
zdaněním, změnami pracovního kapitálu,
placenými úroky a mimořádnými položkami

222 663

222 317

A.

2.

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

-170 873

-40 751

A.

2.

1.

Změna stavu zásob

-315 957

69 291

A.

2.

2.

Změna stavu obchodních pohledávek

149 244

-117 446

A.

2.

3.

Změna stavu ostatních pohledávek a přechodných účtů aktiv

53 991

-73 105

A.

2.

4.

Změna stavu obchodních závazků

-14 241

43 552

A.

2.

5.

Změna stavu ostatních závazků, krátkodobých úvěrů a přechodných
účtů pasiv

-43 910

36 957

A

**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,
placenými úroky a mimořádnými položkami

51 790

181 566

A.

3.

1.

Placené úroky

-22 704

-20 286

A.

4.

1.

Placené daně

9 179

-8 517

A.

5.

1.

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými položkami

A

***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

-11 490

115 396

153 661

152 763
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Stav v běžném období

Stav v minulém období 2010

Peněžní toky z investiční činnosti

B.

1.

1.

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv

-559 620

-612 511

B.

2.

1.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

410 862

435 313

B.

3.

1.

Poskytnuté půjčky a úvěry

-218

B.

4.

1.

Přijaté úroky

723

547

B.

5.

1.

Přijaté dividendy

140 900

37 408

B

***

-7 353

-139 243

-49 254

80 350

-95 000

-95 000

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

-144 254

-14 650

F.

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků

2 054

-1 130

P.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
na začátku účetního období

11 469

12 599

R.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
na konci účetního období

13 523

11 469

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

Peněžní toky z finanční činnosti

Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých,
příp. krátkodobých úvěrů

C.

1.

C.

2.

1.

Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky

C.

2.

2.

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku

C.

2.

3.

Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky

C

***

Sestaveno dne:

Podpis statutárního orgánu
účetní jednotky:

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis):

Osoba odpovědná za účetní
závěrku (jméno a podpis):

9. 03. 2012

Ing. Josef Mixa

Ing. Dana Křížová

Ing. Pavel Boš
tel.: +420 266 015 258
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Zpráva o vztazích s propojenými osobami k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích s propojenými osobami k 31. prosinci 2011
podle ustanovení § 66a) odst. 9, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění.

1. POPIS KONCERNU
Mateřskou společností společnosti je ZEPPELIN GmbH, Garching bei München, SRN. Mateřskou společností celé skupiny je Zeppelin-Stiftung in
Verwaltung der Stadt Friedrichshafen, SRN. Společnost je součástí konsolidačního celku společnosti ZEPPELIN GmbH.
Osoby podílející se na základním kapitálu:
ZEPPELIN GmbH, Garching bei München, Německo

85,00 %

PHOENIX Praha a.s., Praha, Česká republika

7,47 %

Ing. Josef Mixa

7,53 %

Společnost má následující ovládané a řízené společnosti:
• Phoenix Zeppelin, 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 %
• Zeppelin-Körös-Spedit Kft., Budapešť (Maďarsko) – podíl 50 %
• Zeppelin Logistic Sp. z o.o., Varšava, Polsko (prostřednictvím Zeppelin Polska Sp. z o.o.)
Společnost dále drží menšinový podíl (49 %) ve společnosti CZ LOKO, a.s., se sídlem v České Třebové. Jedná se o holding zabývající se opravami,
rekonstrukcemi a výrobou lokomotiv.

K sesterským společnostem patří následující společnosti:
• Zeppelin Baumaschinen GmbH, Garching bei München, Německo – prodej stavebních strojů
• Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG, Hamburg, Německo – prodej energetických systémů a lodních motorů
• MVS Zeppelin GmbH & Co. KG, Garching bei München, Německo – půjčování stavebních strojů
• Zeppelin Österreich GmbH, Fischamend, Rakousko – prodej stavebních strojů
• Zeppelin International AG, Zug, Švýcarsko – holdingová společnost pokrývající oblast stavebních strojů v Rusku, na Ukrajině, v Turkmenistánu,
Uzbekistánu, Tádžikistánu, Bělorusku a Arménii
• Zeppelin Silo- und Apparatetechnik GmbH, Friedrichshafen, Německo – výrobní společnost s dceřinými společnostmi v Brazílii, Belgii, Číně, Indii,
USA, Itálii, Velké Británii a Singapuru
• CZ Logistics, s.r.o.
• Zeppelin University GmbH
• Zeppelin Systems GmbH
• Zeppelin Weissrussland LLC
Výše uvedené osoby jsou považovány pro účely této zprávy za propojené osoby.
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2. PRÁVNÍ VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
V roce 2011 měla společnost uzavřené 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.
Vedení společnosti se domnívá, že výše uvedené smlouvy byly uzavřeny na základě běžných obchodních podmínek a společnosti nevznikla žádná újma.

3. PRODEJE PROPOJENÝM OSOBÁM
Společnost prodává výrobky a služby propojeým osobám na základě výše zmíněných smluv nebo jednorázových objednávek.
V roce 2011 dosáhl tento objem prodeje 305 544 tis. Kč.
Propojená osoba
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.
Zeppelin Polska Sp. z o.o.
Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Zeppelin Österreich GmbH
ZEPPELIN GmbH
Zeppelin International AG
Zeppelin-Körös-Spedit Kft.
CZ LOKO, a.s.
Celkem

v tis. Kč
17 666
34 798
4 203
37 731
1 158
314
10 901
341
198 432
305 544

4. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY
Krátkodobé pohledávky u propojených osob k 31. prosinci 2011 dosahovaly:
Propojená osoba
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.
Zeppelin Polska Sp. z o.o.
Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd
CZ LOKO, a.s.
Zeppelin Baumaschinen GmbH
ZEPPELIN GmbH
Celkem

tis. Kč
6
3 455
18 068
106 978
290
181
128 978

Společnost dále poskytla krátkodobé půjčky společnosti Zeppelin-Körös-Spedit Kft. ve výši 7 611 tis. Kč. Tyto půjčky jsou vykázány jako krátkodobé
pohledávky k podnikům ve skupině s podstatným vlivem.
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5. NÁKUPY OD PROPOJENÝCH OSOB
Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb od propojených osob na základě jednorázových objednávek.
V roce 2011 činily nákupy 545 269 tis. Kč.
Propojená osoba
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG
ZEPPELIN GmbH
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.
Zeppelin Österreich GmbH
CZ LOKO, a.s.
CZ Logistics, s.r.o.
MVS Zeppelin GmbH
Zeppelin University GmbH
Zeppelin Polska Sp. z o.o.
Zeppelin Systems GmbH
Zeppelin Weissrussland LLC
Celkem

tis. Kč
72 442
345 908
4 113
67 449
759
28 371
2 643
5 931
4 505
3 135
9 928
85
545 269

6. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
K 31. prosinci 2011 dosáhly krátkodobé závazky vůči propojeným osobám následující výše:
Propojená osoba
Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.
Zeppelin Baumaschinen GmbH
MVS Zeppelin GmbH
ZEPPELIN GmbH
Zeppelin Systems
CZ LOKO, a.s.
CZ Logistics, s.r.o.
Celkem

tis. Kč
68 065
9 207
4 390
500 888
4 881
1 120
2 489
591 040

V souvislosti s efektivním řízením peněžních toků v rámci koncernu ZEPPELIN společnost přijala k 31. prosinci 2011 krátkodobou půjčku od propojené
osoby ZEPPELIN GmbH ve výši 500 000 tis. Kč. Tato půjčka je vykázána jako krátkodobý závazek v rámci ovládajících a řízených osob.
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7. POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY
Společnost poskytla záruku společnosti Hyster Germany GmbH v celkové maximální výši 200 tis. EUR (5 012 tis. Kč) za obchodní závazky
dceřiné společnosti Zeppelin-Körös-Spedit Kft. Vzhledem k tomu, že vedení společnosti nepředpokládá neplnění závazků ze strany společnosti
Zeppelin-Körös-Spedit Kft., nejsou tyto potenciální závazky k 31. prosinci 2011 vykázány v rozvaze.

V průběhu roku 2011 nebyly ve prospěch osoby ovládající a osob ovládaných osobou ovládající učiněny žádné právní úkony mimo rámec
běžných právních úkonů uskutečňovaných ovládající osobou v rámci výkonu jejích práv jako společníka ovládané osoby.

V průběhu roku 2011 nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající nebo osob ovládaných osobou ovládající ze strany ovládané osoby přijata
či uskutečněna žádná jiná opatření mimo rámec běžných opatření uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako
společníkovi ovládané osoby.

V průběhu roku 2011 nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající a osob ovládaných osobou ovládající ze strany ovládané osoby přijata či
uskutečněna žádná jiná plnění a protiplnění mimo rámec běžných plnění a protiplnění uvedených výše.

Vedení společnosti se domnívá, že veškeré transakce s propojenými osobami byly uskutečněny za běžných obchodních podmínek a společnosti
nevznikla žádná újma.

V Modleticích dne 17. února 2012
Statutární orgán společnosti:

Ing. Josef Mixa
jednatel

53

54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích

Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

55

56

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Pobočky
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POBOČKY
Ústí
nad Labem

PRAHA-VÝCHOD
Lipová 72
251 70 Modletice
Tel.: 266 015 111
Fax: 266 015 360

OSTRAVA
Betonářská 880/16
712 00 Ostrava-Muglinov
Tel.: 596 220 500
Fax: 596 220 511

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Okružní 614
370 01 České Budějovice
Tel.: 387 420 335
Fax: 387 420 335

PRAHA-ZÁPAD
Chrášťany 140
252 19 Chrášťany
Tel.: 257 216 080
Fax: 257 216 090

OLOMOUC
Sladkovského 2
772 00 Olomouc
Tel.: 585 153 011
Fax: 585 153 020

PLZEŇ
Chrástecká 5
301 52 Plzeň
Tel.: 377 470 320
Fax: 377 470 320

PRAHA-SEVER
Kostelecká 915
196 00 Praha 9-Čakovice
Tel.: 283 930 397
Fax: 283 930 397

ZLÍN
Kvítkovická 1623
763 61 Napajedla
Tel.: 577 101 595
Fax: 577 101 594

SOKOLOV
Chebská 53, P. O. Box 93
356 33 Sokolov
Tel.: 352 467 512
Fax: 352 467 511

LIBEREC
Průmyslová zóna Jih
Ampérova 485
462 04 Liberec
Tel.: 488 019 912
Fax: 488 019 913

BRNO
Tuřanka 119
627 00 Brno
Tel.: 548 134 211
Fax: 548 134 210

MOST
Čepirožská 40
434 01 Most-Velebudice
Tel.: 476 769 711
Fax: 476 704 421

JIHLAVA
Znojemská 2380/82
586 01 Jihlava
Tel.: 567 213 193
Fax: 567 213 193

ÚSTÍ NAD LABEM
Havířská 346/100
400 10 Ústí nad Labem
Tel.: 475 668 166
Fax. 475 668 166

HRADEC KRÁLOVÉ
Brněnská 1869/45a
500 06 Hradec Králové
Tel.: 495 407 152
Fax: 495 407 153
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Vedení společnosti
Lipová 72, 251 70 Modletice
Tel.: +420 266 015 111
Fax: +420 266 015 360
E–mail: info@p-z.cz
www.p-z.cz

