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UVOD

Y áženi p átelé,

P edkládám Vám jménem p edstavenstva V1froční zprávu o hospoda ení akciové
společnosti AUTO Hlaváček a.s. se sídlem v olomouci zarok2072"

Pr běŽně byly sledovány v sledky jednotliv;fch st edisek na provozovnách
v olomouci' Litovli, ZábÍehu Litomyšli, Prostějově a Napajedlech. Na pravidelnych
poradách vedení společnosti byly vyhodnocovány nejvyznamnější ukazatele v plnění
stanovenych ročních cílri.

Na dosažení plánovanych vysledkťr se nepodílela jen produktivita práce, kvalita a
množství prodanych vozri či servisních hodin. Zamě [ijsme se i na komunikaci se stávajícími
zákazniky a to jak formou pozvání na pravidelné jarní či zimní prohlídky' ale také v zasíLání
firemního časopisu a poskytování informací o novych modelech vozidel a nabízenych
službách či prodejních akcích. Současně v souladu s Marketingovym plánem byly uspo ádány
rtzné vystavy aprezentační akce.

o hospodá skych vysledcích a ekonomickych ukazate|ích se hovo í jak ve vyroční
zprávě, tak v ričetní závěrce a její p íloze. Celkoq vysledek společnosti je hodnocen jako
uspokojivy. Současně s tvorbou zisku je t eba se věnovat ízeni kvality a plnění standardri
ISo. Zarok2012 byla zpracována souhrnnázpráva o vykonnosti a plnění cílri společnosti, se
zaméÍením na kontrolní činnost a její vyhodnocení a následná opat ení"

Hlavním cílem společnosti do dalších let je udrŽet její prosperitu, zajistit kvalitní
sluŽby ve všech oborech své činnosti a zajistit si silnou pozici na trhu v prodeji novych a
ojetych vozidel, servisní činnosti i dalších doplrikoqfch sluŽbách.

Za dosažené vysledky v uplynulém roce děkuji všem spolupracovníkrim ve vedení
společnosti a zaměstnanc m na všech provozovnách a st ediscích společnosti AUTO
Hlaváček a.s."

Ing. Zdeněk Hlaváček
venstva
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III' VÝRoČNÍ ZPRÁVA ZAP(oK2012

1. Základní údaie

obchodni firma: AUTo Hlaváček a's.
Sídlo: olomouc, Holice, Týneclcí ó6915, PsČ 779 o0 ' "':' ' ' '-
IČ: 651 38 180
Datum založení: 4.bÍezna 7996
Právní forma: akciová společnost

Prár'rrí řád a právní předpis' podle kterého byla společnost zaloŽena'.

ZaHadatel: ing. Zdeněk Hlaváček a Pavlína Hlaváčková zakladatelskou smlouvou ze dne
11.1.1996 založili akciovou společnost AUTO Hlaváěek a.s. na dobu neurěitou. Spoleěnost
byla za|ožena zěryisem do obchodního rejstříku dne 4'3'1996.

Právní řád: Česká republika
Právní forma: akciová společnost

Předmět podnikríní:
qýroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 aŽ 3 živnostenského ziíkona
obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod
Poskýovríní software, poradenství v oblasti informačních technologií,
zpracování dat, hostingové a souvisejicí činnosti a webové portály
Realitní činÍost, správa a údrŽba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poskytoviíní nebo zprostředkovríní spotřebitelského úvěru

_ opravy silničních vozidel
- Klempířství a opravy karoserií
- silniční motorová doprava _ nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší

povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o
největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinrírodní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotrrosti do 3'5 tuny včetně, - niíkladní meziniírodní
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny' - vnitrostátní
příležito stná osobní, - taxislužba

Rejstříkoqý soud, oprávněný k vedení obchodního rejstříku:
_ Krajský soud v ostravě

Číslo, pod kteým je společnost zapsána:
_ oddíl B'v|ožka1267

Míst4 na kteých jsou k nahlédnutí veškeré dokumenty a materiály uváděné ve Vyroění
zpÍávě emitenta:

_ 1' v sídle společnosti AUTo Hlaváěek a.s., Týnecká 66915' 779 00 olomouc, Holice
- 2. IGajský soud v ostravě, obchodní rejstřík
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2. Údaie o základním kapitálu

V še upsaného základního kapitálu:
V še upsanéh o zák|adního kapitálu činí 14. 100.000,- Kč a je zce|a splacen a. Základní kapitál
jeroz|ožen do l41 ks kmenovych akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000'- Kč
v listinné podobě.

Popis struktury spoleěnosti:
Společnost má dva akcioná e, Ing. Zde ka Hlaváěka, byem Dolany ě.p.471' PSC 783 t6,
ktery je p edsedou p edstavenstva a.s. a Lockmead Investment Ltd., 67 -69 Agiou Nicolaou,
ofťrce l03, Nicosi a Engomi, IČ: 305673.

Změny v zák|adním kapitálu za poslední t i pÍedcházející období:
Za pos|ední p ed cházejicí t i období nedošlo k Žádnym zménám v zák|adnim kapitálu
spoleěnosti.

3. orgánv společnosti

P edstavenstvo Dozorčí rada
Zdenék Hlaváěek Petr Hlaváěek
P edseda p edstavenstva od 8.ll.2012 P edseda dozorčí rady od27.5.20ll
(ediny ělen p edstavenstva od l0.3.20l1)

Richard Dvo ák Miluše Pokorníková
Člen p edstavenstva od 8. l| .2Ot2 Člen dozorčí rady od 25. 1 l .201 l

Petr Brynda Marcela Štolcová
Člen p edstavenstva od 8.1|.2Ol2 Člen dozorčí rady od l .4.2O1I

Jménem společnosti jedná navenek
p edseda p edstavenstva samostatně
a ělen p edstavenstva jen spoleěně
s p edsedou p edstavenstva

4. Údaie o činnosti

Hlavní činností společnosti je prodej a servis vozidel, kterou mtiŽeme rozdělit do čty oblastí:
l. prodej novych vozri Škoda a KIA
2. prodej a zprost edkování prodeje ojetych vozti
3. prodej dílrj a p íslušenství
4. servisní činnost

P ehled prodejri novych a ojetych vozidel zobrazuje niže uvedená tabulka:

Škoda KIA ostatní vozy oieté vozy
20t1 694 4s9 0 277
20t2 788 541 306 267



V prodeji náhradních díl a p íslušenství jsme dosáhli obrat 116,5 milion korun. Roční
obratovy cilr,uzav eny s hlavním dodavatelem Škoda Auto a.s., byl na rovni p edcházejícího
roku a byl splněn na l02Yo. Stanovené cíle IVG, s.r.o. a KIA Motors jsme bohuŽel nedosáhli.
Servisní činnosti byla věnována zvyšená pozornost, p edevším v oblasti kontroly kvality
prováděnych sluŽeb. Za rok 20l2 jsme dosáhli 96 tis prodanych normohodin, coŽ p edstavuje
95,l%o v,.isledku roku 20ll, očekávany propad o více než 5% se nenaplnil a dosaŽen
v; sledek, Ize ve složité ekonomické situaci na českém trhu považovat za uspokojiv; .

Na všech provozovnách byl v prriběhu roku proveden audit spoleěností ŠKoDA AUTo a
IVG a byly splněny normy ČsN EN ISo900l:2000, provozovna v olomouci je drŽitelem
ekologického osvěděení - Ze|ená pečeť.

organizaění struktura
Společnost je rozdělena do šesti provozoven:

:ítfflff;trá;
KaŽdá provozovna má jednotlivá st ediska dle rozsahu jejich činností _ prodej novych voz'Ů,
prodej ojet ch vozti, servis' prodej náhradních díl , odtahová sluŽba, v olomouci navíc
klientsky servis a dále samostatná st ediska pro značku KIA a servis Vw osobní vozy, Vw
uŽitkové vozy a AUDI. Pod hlavní provozovnu dále otganizačně spadaji zprost edkovatelé
prodeje nov;ich vozidel.
Ve vedení firmy je vykonny editel, editel se isních sluŽeb a finanční editel.

Údaje o p erušení činnosti:
Společnost za dobu svého podnikání ani ve sledovaném období nep erušila ani nemá
v rimyslu p erušit svoji ěinnost.

Ve sledovaném období nebyl prováděnŽáďny yzkum ani vyvoj.

Firma ve všech sv;fch provozovnách d sledn sleduje t ídění nebezpeěn;ich odpadri a jejich
ekologickou likvidaci. Hlavní provozovna v olomouci obhájila plnění ekologick ch limit
stanovenych normou v rámci směrnic Poradenského servisu ochrany Životního prost edí pro
smluvní obchodníky Škoda Auto a.s. a jiŽ adu let je drŽitelem ekologického osvědčení.
Všechny provozovny se zapojili do programu společnosti REMA Systém, &.S. _ Ze|ená firma.

2010 20tt 2012
Celkem
zaměstnanc 143 147 147

Firma zajišťuje pravidelné školení a zvyšování kvalifikace a odbornosti všech svych
zaměstnanc v oblasti servisních sluŽeb, prodeje i managementu. Řada z nich se zapojila do



certifikačního programu' organizovaného hlavním dodavatelem a smluvním partnerem Skoda
Auto a.s., IVG a KIA Motors.

Údaje o organizaěních sloŽkách podniku v zahraniěí:
Společnost nemá Žádné organizační sloŽky v zahraničí.

Údaje o investicích

nvestičnÍ činnost (v tis.
20Lt 2012

Nehmotn IM 5 2 145
Pozemky 0 I 9s4
Budovy a stavbv 0 0
Stroie a zatizení 823 444
Vozidla t7 345 19 366
ostatní 36 0

Celkem t8 204 23 909

Finanční investice ív tis.
2011 2012

Investice do akciÍ 0 0
Poskytnuté p ičkv 6 000 4 000

5. Vvbrané ekonomické ukazatele

20tt 2012
Tržbv za zboží tis. Kč 514 97 I 613 524
V''Íkony tis. Kč 46 719 40 877
P idaná hodnota tis. Kč 47 r27 40 712
Hospodá sk v sl.po zdanění tis. Kč 7 486 8 531
Rentabilita tržeb % 2,07 1,95
Béžná likvidita 1.23 1.20

Stálá aktiva tis. Kč 35 855 44 895
oběžná a ostatní aktiva tis. Kě 139 03s 149 023
Vlastní kapitál tis. Kč 64 399 7L 430
Cizí zdroie a ostatní pasiva tis. Kč 110 491 122 488
Cash flow tis. Kč -l 717 6 263

6. Cíle a metodv ízení rizik společnosti

Hlavním cílem Íízeni rizik společnosti je p edejít neočekávanym situacím uvnit vlastní
společnosti, tak i pruŽně reagovat na situaci na trhu a na ekonomickou a politickou situaci ve
státě.

tič



Hlavními metodami Íízeni je pravidelné vyhodnocování vlastních vysledk , provádění
finančního auditu, auditu jakosti (ISo 9001:2000), rczbot vysledkri kontrol ze strany hlavních
dodavatelti (Dílenské testy, Mystery shopping) a zpětnávazba ze strany našich zákazníki.
V p ípadě zjištění odchylek jsou prováděna opat ení a stanoveny konkrétní odpovědnosti.

7. Údaie o v voii činnosti

Yyznamné události, které nastaly po datu ričetní závěrky:
_ po datu ričetní závěrky nedošlo k žádnym událostem' které by měly závažny dopad na

ričetní závěrku za rok 2012
P edpoklad pro rok 2013

_ na zák|adé porovnání p edběžného plánu a vyvoje l-4l20l3lze usuzovat, že
hospodá sky vysledek za rok 2013 bude odpovídat našemu plánu.

n. ÚČprNÍ zÁvÉRKA 2Ol2
Viz p íloha (včetně ově ení auditorem)

V Olomouci, dne 6.6.2013

7 -06- 2013
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Zpr áva nezávislého auditora
určená akcioná rim a statutárnímu orgánu
ričetní jednotky

AUTO Hlaváček a.s.

o ově ení ádné ričetní závérky
k rozvahovému dni 31 .l2.20l2
za ově ované období
od 1.1.2012 do 31.12.2012
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1. Vykonavatel auditu

ově ení ričetní závěrky provedla auditorská společnost FINAUDIT s.r.o.' Se sídlem v olomouci,
zapsaná V Seznamu vedeném Komorou auditor České republiky s číslem auditorského oprávnění l54
azapsaná vobchodním rejst íku, vedeném Krajsk; m soudem vostravě, oddíl C, vložka 12983,
IC: 61947407.

ově ení provedl tym pracovník ve složení:
odpovědny auditor: Ing. Hana Juráriová
členové skupiny: Ing. olga Pospíšilová

Ing. Martina Uhlí ová

2. P edmět a ríčel ově ení

2.1 Účetní jednotka

P edmět ově ení: Řaana četní závěrka
za četníobdobí: 2012
provedena ke dni: 31.12.2012
společnosti: AUTO Hlaváček a.s.

právní forma: akciová společnost
sídlo společnosti: olomouc - Holice, Tynecká 66915, PSČ 779 00
IC: 651 38 180
zapsaná: Krajsk1im soudem v ostravě, oddíl B, vložka 126]
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2.2 Píedmět činnosti

. vyroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1 až3 Živnostenského zákona

. opravy silničních vozidel
o klempí ství a oprava karoserií
. silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti

do 3'5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3'5
tuny, - nákladni mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
- nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
vn itro stát ní pÍíležito stná o sobn í, - taxi s lužba

2.3 Den vzniku společnosti

4. bYezna 1996

2.4 Statutární orgán - p edstavenstvo společnosti

Zdeněk Hlaváček
Richard Dvo ák
Petr Brynda

2.5 Zá"k|.adní kapitál

14.100.000 Kč

p edseda p edstavenstva
místop edseda p edstavenstva
člen p edstavenstva

3. P íjem ce zpráw
Statutární orgán společnosti AUTo Hlaváček a.s.

P íjemce zprávyje povinen o obsahu této zprávy informovat akcioná e společnosti.

4. Právní rámec činnosti auditora

. $5$ 39 a40 zákonač. 513ll991 Sb., obchodní zákoník,
o zákon č. 5631199l Sb., o ričetnictví, vyhláška č. 50012002 Sb. a České četní standardy pro

podnikatele,
o zákonem o auditorech a Komo e auditoru ČR, Mezinárodní auditorské standardy a související

aplikační doložky Komory auditor České republiky.

tttrrrtt
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Zpráv a nezávislého a uditora
určená akcioná m a statutárnímu orgánu společnosti

AUTO Hlaváček a.s.

Zpráva o ríčetní závěrce

Proved|i jsme audit p iloŽené ričetní závěrky společnosti AUTO Hlaváček a.s., IČ: 651 38 180, sídlem Tynecká
66915, ]]9 00 o|omouc - Holice, tj. rozvahu k rozvahovému dni 3I.l2'20I2, vykaz zisku a ráty včetně p ehledu

o změnách vlastního kapitálu a p ehledu o peněŽních tocích za učetni období od 1.1.2012 do 31 .I2.20l2 a p ílohu
k této četní závěrce, včetně popisu použitych podstatn; ch ričetních metod a další vysvětlující informace. Hlavním
p edmětem podnikání společnosti je maloobchod motorovymi vozidly a opravy motorovych vozidel.

odpovědnost statuttÍrního orgdnu četní jednotky za četní zdvěrku
Statutární orgán v še uvedené společnosti je odpovědny za sestavení ričetni závěrky, která podává věrn1 a poctiv1
obraz v souladu s čes[izmi ričetními p edpisy' a zatakovy vnitní kontrolní systém, kter;i povaŽuje zanezb5rtny pro
sestavení ričetní závěrky tak, aby neobsahovala vyznamné (materiální) nesprávnosti zprisobené podvodem nebo
chybou.

odpovědnost audiíora
Naší odpovědností je q,'jád it na zikladě našeho auditu qi'rok k této ričetní závérce. Audit jsme provedli v souladu
se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskymi standardy a souvisejícimi aplikačními doloŽkami Komory
auditorri České republiky. V souladu s těmito p edpisy jsme povinni dodrŽovat etické poŽadavky a naplánovat a

provést audit tak, abychom získali p imě enou jistotu, že četní závěrka neobsahuje vyznamné (materiální)
nesprávnosti'

Audit zahrnuje provedení auditorskych postup k získání drikazních informací o částkách a ridajích zve ejněn ch
v ričetní závérce. Vyběr postupri závisí na sudku auditora, zahrnljicim i vyhodnocení rizikvyznamné (materiální)
nesprávnosti daj uvedenych v ričetní závěrce zp sobené podvodem nebo chybou. P i vyhodnocování těchto rizik
auditor posoudí vnit ní kontrolní systém relevantní pro sestavení ričetní závěrky podávající věrny a poctivy obraz.
Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjád it Se k ričinnosti vnit ního
kontrolního systému ričetní jednotky. Audit téŽ zattnuje posouzení vhodnosti pouŽit ch ričetních metod,
p imě enosti četních odhadri provedenych vedením i posouzení celkové prezentace učetní závěrky.

Jsme p esvědčeni, Že drikazní informace, které jsme získali, poskyují dostatečn a vhodny základ pro vyjád ení
našeho v roku.

V,rok auditora
Podle našeho názotu ričetní závérka podává věrn; a poctiv obraz aktiv a pasiv společnosti
AUTO Hlaváček a.s. k 3l.12.2012 a nákladri, vynos a v sledku jejího hospoda ení a peněžních tokri za
ričetní období od 1.l.2012 do 3l .12.2012 v souladu s česk mi ričetními p edpisy.

Účetní závěrku společnosti AtITo Hlaváček a.s. k 31'l2.201l ově ovaljin1 auditor - oSWALD a.s', č. oprávnění KA ČR 446 a auditorská

zprávaze dne 28. června 20l2 obsahova|a vyrok bez vyhrad.

Zpráva o v 'roční zprávě

ově ili jsme soulad vyroční zprávy společnosti AUTO Hlaváček a.s., IČ: 651 38 180, sídlem Tynecká 66915,

77900 olomouc - Holice, k 31.12.2012 s ričetní závěrkou, která je obsaŽena vtéto vyroční zprávě. Hlavním
p edmětem podnikání společnosti je maloobchod motorovymi vozidly a opravy motorovych vozide|. Naším
rikolem je vydat na základě provedeného ově ení r|izrok o souladu vyroční zprály s četní závěrkou.

odpovědnost statuttÍrního orgdnu četní jednotky za v roční zpr vu
Za správnost vyroční zprávyje zodpovědn statutárni orgán vyše uvedené společnosti.

odpovědnost auditora
ově ení jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskymi standardy a souvisejícími aplikačními doloŽkami
Komory auditorri České republiky. Tyto standardy vyŽaduji, aby auditor naplánoval a provedl ově ení tak, aby
získal p imě enou jistotu, Že informace obsaŽené ve r1i'roční zprávě, které popisují skutečnosti, jeŽ jsou téŽ

p edmětem zobrazeni v ričetní závěrce,jsou ve všech vyznamnych (materiálních) ohledech v souladu s p íslušnou

TTTTTTIT



t
četní závěrkou. Jsme p esvědčeni, že provedené ově ení poskytuje p imě eny podklad pro vy'jád ení vyroku

auditora.

V ,rok auditora
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve v roční zprávé společnosti AUTO Hlaváček a.s.

k31.12.2012 ve všech vyznamnych (materiálních) ohledech v souladu s v 'še uvedenou rÍčetní závěrkou.

Zprána o ově ení zprávy o vztazích mezi propojen 'mi osobami

ově ili jsme věcnou správnost ridaj uvedenych ve zprávě o vztazich mezi propojenymi osobami společnosti

AUTS Hlaváček a.s., IČ: 65l 38 180, sídlem T necká 669l5, 779 00 olomouc - Holice' k 31.12.2012. Hlavním
p edmětem podnikání společnosti je maloobchod motorovymi vozidly a opravy motorovych vozidel. Naším
rikolem je vydat na zákIadě provedeného ově ení stanovisko k této zprávě o vztazích.

odpovědnost statuttÍrního orgdnu četní jednotky za zprdvu o vztazích mezi propojen 'mi osobami
Za sestavení této zprávy o vztazíchje odpovědny statutárni orgán vyše uvedené společnosti.

odpovědnost auditora
ově eni jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditoru České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom
plánovali a provedli ově ení s cílem ziskat omezenou jistotu, Že zpráva o vrtazich neobsahuje v,-iznamné

(materiální) věcné nesprávnosti. ově ení je omezeno p edevším na dotazování pracovníkri společnosti a na

analytické postupy a vyběrovym zprisobem provedené prově ení věcné správnosti ridajri. Proto toto ově ení

poskyuje niŽší stupe jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevy'jad ujeme vyrok auditora.

Stanovisko auditora
Na základě našeho ově ení jsme nezjistili Žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, Že zpráva o

vztazích mezi propojen mi osobami společnosti AUTO Hlaváček a.s. k 3l.12.2012 obsahuje v znamné
(materiáln í) věcné nesprávnosti.

V olomouci dne 7. června 2013

t ída Svobody 64512, olomouc'
' číslo auditorského oprávlění
ditorské společnosti KACR 154'

Ing. Hana Jurá ová
auditor odpovědny za lrypracování

zprávy jménem společnosti,
číslo auditorského oprávnění KACR 1935,

jednatel společnosti FINAUDIT s.r.o.

ITTTTtTT
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Zpracováno v souladu s vyhláškou č.50012002
sb.

ROZVAHA
(BTLANCE)

ke dni 31.12.2012

obchodní firma nebo jin
název četní jednotky

AUTO Hlaváček a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání Účetní jednotky

rynécxa oogl5
Olomouc - Holice
77900

tisících Kč )

označ.

a

AKTIVA

b

rád

c

BěŽné učetni období Min.uč'
obdobi

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

AKTIVA CELKEM ( .02 + 03 + 31 + 63) 001 225 971 -32 053 193 918 174 890
A Pohledávky za upsan' základní kapitál 002 0 0 0 0

B Dlouhodob majetek ( . 04 + 13 + 23) 003 76 030 -31 135 44 895 35 855
B. I

B. I I

2

3

4

5

6

7

8

Dlouhodob nehmotn' maietek ( .05 aŽ'l2]' 004 4 751 -2 793 1 958 42
Zrizovaci vr daie 005 0 0 0 0

Nehmotné v sledky v zkumu a v}ivoje 006 0 0 0 0

Software 007 4 751 -2 793 1 958 42

ocenitelná práva 008 0 0 0 0

Goodwill 009 0 0 0 0

Jin dlouhodob nehmotn maietek 010 0 0 0 0

Nedokončen dlouhodob' nehmotn maietek 011 0 0 0 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodob nehmotny maietek 012 0 0 0 0

B. il.

B.il.1
2

3

4

5

6

7

8

I

Dlouhodob hmotn majetek ( .'l4 až 22| 013 56 279 -28 342 27 937 24 813
Pozemky 014 1 954 0 1 954 0

Stavby 0'15 998 -407 591 631

Samostatné movité věci a soubory movit ch věcí 016 46 872 -23 190 23 682 22 050
Pěstitelské celky trval ch porostťl 017 0 0 0 0

Základní stádo a taŽná zví ata 018 0 0 0 0

Jin dlouhodob hmotn maietek 019 82 0 82 82

Nedokončen dlouhodob' hmotn maietek 020 46 0 46 46

Poskytnuté zálohy na dlouhodob, hmotn' maietek 021 0 0 0 0

ocenovaci rozdíl k nabytému maietku 022 6 327 -4 745 I 582 2 004
B

B 1

2

3

4

5

6

7

Dlouhodob finanění majetek ( .24 aŽ 30) 023 15 000 0 '15 000 1'1 000
Podíly v ovládan1ich a rízen ch osobách 024 5 000 0 5 000 5 000
Podíly v Účetních jednotkách pod podstatn' m vlivem 025 0 0 0 0

ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 026 0 0 0 0

P jčky a Úvěry - ovládající a rídící osoba, podstatn vliv 027 6 000 0 6 000 6 000
Jin dlouhodob finanční maietek 028 4 000 0 4 000 0

Po izovan dlouhodob finanční maietek 029 0 0 0 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodob finanční majetek 030 0 0 0 0

,i 
",



oznac

a

AKTIVA

b

rád

c

BěŽné učetní období Min.uč
obdobi
Netto

4
Brutto

1

Korekce
2

Netto
3

c oběŽná aktiva ft.32 + 39 + 48 + 58) 031 144 119 -918 143 201 132 273

c.r Zásobv ( .33 až 38) 032 84 628 0 84 628 89 532

c. t. 't

2

3

4

5

6

Materiál 033 304 0 304 292

Nedokončená v, roba a polotovary 034 0 0 0 2 035

V'robky 035 0 0 0 0

Zvi ata 036 0 0 0 0

ZboŽi 037 84 324 0 84 324 85 237

Poskvtnuté zálohv na zásobv 038 0 0 0 '1 968

c.il Dlouhodobé pohledávkv ft.40 aŽ 47| 039 1 510 0 1 510 1 760

c.il. 1

2

3

4

5

o

7

I

Pohledávkv z obchodních vztah 040 0 0 0 0

Pohledávkv - ovládaiící a rídíci osoba 041 0 0 0 0

Pohledávky - podstatn vliv 042 0 0 0 0
Pohledávky za společníky, členy druŽstva a za častníky
sdruŽeni 043 0 0 0 0

Dlouhodobé poskvtnuté zálohv 044 260 0 260 260

Dohadné Účtv aktivní 045 0 0 0 0

Jiné oohledávkv 046 1 250 0 1 250 1 500

odloŽená da ová pohledávka 047 0 0 0 0

c Krátkodobé pohledávkv ( . 49 aŽ 57ll 048 37 676 -918 36 758 26 939

c 1

2

3

4

5

6

7

I

9

Pohledávkv z obchodních vztahťr 049 23 514 -918 22 596 17 654

Pohledávkv - ovládaiící a ídici osoba 050 0 0 0 0

Pohledávkv - podstatn' vliv 051 0 0 0 0
Pohledávky za společníky, členy druŽstva a za učastníky
sdruŽení 052 0 0 0 0

Sociální zabezpečení a zdravotni poiištění 053 0 0 0 0

stát - da ové pohledávkv 054 6 355 0 6 355 0

Krátkodobé ooskvtnuté zálohv 055 2 831 0 2 831 2 861

Dohadné čty aktivni 056 2 857 0 2 857 2 901

Jiné pohledávkv 057 2 119 0 2 119 3 523

c. tv. Krátkodobt finanční maietek ( . 59 až 66) 058 20 305 0 20 305 14 042

c.tv 1

2

3

4

Penize 059 1 394 0 1 394 968

Účty v bankách 060 18 288 0 18 288 12 818

Krátkodob' cenné papirv a podilv 061 623 0 623 256

Po izovanÝ krátkodob'í finanční maietek 062 0 0 0 0

D. t.

D.t. 1

2

3

časové rozlišení ( . 64 až 66) 063 5 822 0 5 822 6 762

Nákladv o íštích období 064 410 0 410 478

Komplexní náklady príštích období 065 0 0 0 0

P íimv príštích obdobi 066 5 412 0 5 412 6 284



oznac

a

PASIVA

b

ád

c

BěŽné uč.

období
5

Min'Úč.
obdobi

6

PASIVACELKEM ( . 68 + 88 + í21) 067 193 918 174 890
A Vlastní kapitál ( . 69 + 73 + 80 + 83 + 87 ) 068 71 430 64 399

A.t
1

2

3

Základni kapitál ( .70 aŽ72| 069 14 100 14 100

Zák|adni kapitál 070 14 100 14 100

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (- 071 0 0

Zménv základ n ího kapitálu 072 0 0

A. il.

A.il. 1

2

3

4

5

6

Kapitálové fondy ( .74 aŽ79| 073 0 0

Emisni áŽio 074 0 0

ostatní kapitálové fondy 075 0 0

ocenovací rozdíly z p ecenění maietku a závazkŮ 076 0 0

oce ovaci rozdily z precenění pri p eměnách společností 077 0 0

Rozdíly z p eměn společností 078 0 0

Rozdily z ocenění p i preměnách společností 079 0 0

A. ilt.

A. ilt. 1

2

Rezeruní fondy, neděliteln fond a ostatní fondy ze zisku ( . 81 + 82 ) 080 2 820 2 820
Zákonny rezervní fond / Neděliteln fond 081 2 820 2 820
Statutární a ostatni fondy 082 0 0

A. IV.

A. tv. 1

2

3

V sledek hospodá ení minul ch let ( . 84 + 85 + 86) 083 45 979 39 993
Nerozdělen zisk minul ch let 084 45 979 39 993
Neuhrazen á ztráta minul ch let 085 0 0

Jin vyisledek hospodarení minul ch let 086 0 0

A. V. V sledek hospoda ení běžného četního obdobi (+l-)

/ .01 - (+ 69 + 73 + 80 + 83 + ggy
087 8 531 7 486

B cizízdroje .89+94+105+117) 088 121 221 109 197

B,L
B.t. 1

2

3

4

Rezervy ( . 90 aŽ 93) 089 0 0

Rezervy podle zvláštních právních p edpisrj 090 0 0

Rezerva na d chody a podobnézávazkv 091 0 0

Rezerva na dan z príjmťr 092 0 0

ostatní rezevy 093 0 0

B. il.

B.il.1
2

3

4

5

6

7

I
I
10

Dlouhodobé závazky ( . 95 aŽ 104]l 094 2 004 1 557
Závazky z obchodních vztahťr 095 0 0

Závazky - ovládajicí a ídící osoba 096 0 0
Závazky - podstatn vliv 097 0 0
Závazky ke společníkťrm, členťrm druŽstva a k učastníkťrm sdruŽení 098 0 0

Dlouhodobé p ijaté zálohv 099 500 500
Vydané dluhopisy 100 0 0

Dlouhodobé směnky k uhradě 101 0 0

Dohadné čty pasívni 102 0 0

Jiné závazky 103 0 0

odloŽen danov závazek 104 1 504 1 057
3



označ

a

PASIVA

b

rád

c

BěŽné uč'
období

5

Min.uč.
období

6

B" ilt^

B. ilt. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Krátkodobézávazky ( "í06 až í16) 105

Závazky z obchodních vztahťl 106 30 236 57 864
Zjlvazky - ovládající a ídící osoba 107 0 0

Zjrazky - podstatn vliv 108 0 0

Závazky ke společníkťrm, členrjm druŽstva a k učastníkťrm sdruŽení 109 3 991 4 087

Záv azky k zaměstn a n cťr m 110 2 591 2 496
Závazky ze sociálního zabezpeč,ení a zdravotního pojištění 111 1 425 1 514
Stát - danové závazky a dotace 112 288 1 929
Kratkodobé prijaté zálohy 113 1 089 637
Vydané dluhopisy 114 0 0

Dohadné učty pasivní 115 528 369
Jiné závazky 116 0 0

B. IV.

B. tv" 1

2

3

Bankovní rivěry a v pomoci ( . 'l18 až 120| 117

Bankovní Úvěry dlouhodobé 118 104 221
BěŽné bankovní uvěry 119 23 533 14 967
Krátkodobé fi nanční v pomoci 120 55 432 23 556

c. t.

c.r. 1

2

Casové rozlišení ( . 122 + 123) 121 1 267
V daje príštích obdobi 122 1 267 1 294
Vy7nosy príštích období 123 0 0

Právní forma Účetní jednotky akciová společnost

Predmět podnikání nebo jiné Činnosti Realitní činnost, Správa aÚdrŽba nemovitostí

okamŽik
sestavení

6.6.2013

12:00

Podpisov záznam osoby odpovědné za sestavení učetní závěrky

lng. Pavel Klaus

Podpisov záznam statutárního orgánu n@
učetníjednotkou

lng. Zdeněk Hlaváček _ predseda predstavenstva a.s.

- 7 -$6- ?{?13



zprecováno v souladu 8 vyhláškou ě. vÝrazzlsKu l zrnÁrY ?l:l?iJl#ll; ""o" 
""o 

"n*"

5oo/2oo2 sb. ke dni 3'l,'12'2012 AUTO Hlaváček a.s"
( v cel ch tisícÍch Kě )

tc

65 13 81 80

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
četní jednotky

T necká 669/5
Olomouc - Holice
77900

označení

a

TEXT

b

c íslo
ádku

c

Skutečnost v Účetním obdobi
sledovaném

1

minulém
2

TrŽbv za prodei zboŽi 01 613 524 514 971

A Nákladv wnaloŽené na prodané zboŽí 02 575 260 474 011

+ obchodní maže ( . 01-02) 03 38 264 40 960

ll.

il. 1

2

3

VÝkonv ( .05+06+07) 04 40 877 46719

TrŽbv za prodei vlastních v' robkťr a sluŽeb 05 42 912 45 989

Zména stavu vnítropodnikovÝch zásob vlastní v' robv 06 -2 035 730

Aktivace 07 0 0

B

B

B

1

2

V' konová soot eba 1;. g$+í0) 08 38 429 40 552

Spot eba materiálu a enerqie 09 12 060 11 755

SluŽbv 10 26 369 28 797

+ P idaná hodnota ( . 03+04-08) 11 40712 47 127

c
c
c
c
c

1

2

3

4

osobní nákladv 12 55 307 54 422

Mzdové nákladv 13 40 177 39 566

odměnv členrjm oroán sooleěnosti a druŽsfua 14 466 378

Nákladv na sociálni zabezoečeni a zdravotní ooiištěni 15 13 945 '13 780

Sociální nákladv 16 719 698

D Daně a ooolatkv 17 1 033 406

E odoisv dlouhodobého nehmotného a hmotného maietku 18 8 028 6 670

ilt.

ilt. 1

2

Tžbv z orodeie dlouhodobého maietku a materiálu ( . 20+21 ) 19 12 673 14 457

TrŽbv z prodeie dlouhodobého maietku 20 12 673 14 457

Tžby z prodeje materiálu 21 0 0

F

F

F

I

2

Zr]statková cena prodaného dlouhodobého maietku a materiál, 1i. 2J+24 | 22 10 466 12 714

Zrjstatková cena prodaného d]ouhodobého maietku 23 10 466 12 714

ProdanÝ materiál 24 0 0

G
Změna stavu rezerv a opravn ch poloŽek v provozní oblasti a komplexnich
nákladťr p íštích obdobi 25 -1 825 2 430

V ostatní orovozní vÝnosv 26 37 513 29 138

H ostatní provozní nákladv 27 5 088 2 494

V Prevod provozních vrinosŮ 28 0 0

P evod provoznich nákladťr 29 0 0

*

I ( .'l 1 -1 2 -1 7 -'l 8 + 1 9 -22 -25+ 26 -27 + (-28) - ( -2 9 ) /

Provozn í vt sledek hospoda en í 30
12 801 11 586



označení

a

TEXT

b

c íslo
ádku

c

Skutečnost v učetním období
sledovaném

1

minulém
2

V TrŽbv z prodeie cennrích papírťr a podílťr 31 2 794 3 525

J Prodané cenné papíry a podíly 32 2 609 3 337

vil.

vil. 1

Vll. 2

Vll.3

V' nosv z dlouhodobého finančního majetku ( . 34 + 35 + 36) 33 0 0

V nosy z podíl v ovládan ch a rízen ch osobám a v Účetních jednotkách pod
podstatn' m vlivem 34 0 0

V, nosv z ostatních dlouhodob' ch cenn ch papÍrťl a podílťl 35 0 0

Vvnosv z ostatního dlouhodobého finančního maietku Jb 0 0

V Vrinosv z krátkodobého finančního maietku 37 31 0

K Náklady z finančního majetku 38 0 0

X V'Ínosv z p ecenění cenn ch papírťr a derivátťr 39 10 0

L Nákladv z o eceněni cenn' ch oapírťr a derivátťr 40 61 23

M 41 0 0

X VÝnosové rokv 42 287 139

N 43 1 687 986

X ostatní finanční vÝnosv 44 148 307

o 45 901 1 725

X P evod finančních v' nosu 46 0 0

P P evod finančních nákladťr 47 0 0

* Finanční v sledek hospodaren í

I ( .31-32+33+37-38+39-40 -41 +4243+44-45-(-46)+(-47))/

48
-1 988 -2 100

o

o

o

1

2

Da z p íim zabéŽnou činnost ( .50 + 51) 49 2 282 2 000

-splatná 50 1 835 2 400

-odloŽená 51 447 -400

V' sledek hospoda eni za běžnou ěinnost ( . 30 + 48 _ 49) 52 8 531 7 486

X Mimo ádné v nosv 53 o 0

R Mimo ádné náklady 54 0 0

S

S

S

1

2

Da z o íim z mimo ádné činnosti ( . 56 + 57) 55 0 0

-splatná 56 0 0

-odloŽená 57 0 0

* Mimo ádnÝ v' sledek hospodarení ( . 53 - 54 -55 ) 58 0 0

T P evod podílu na v' sledku hospoda ení společníkťrm (+/-) 59 0 0

*** VÝsledek hospoda eni za učetní období (+/-) ( . 52 + 56 - 591 60 I 531 7 486

V sledek hospoda ení p ed zdaněním (+/-) ( . 39 + 48 + 53 - 54) 61 10 813 I 486

sestavení

6.6.2013

12'04

Podpisov záznam osoby odpovědné za sestavení
četní závěrky

lng.Pavel Klaus

Podpisov záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je učetní

lng'Zdeněk Hlaváček - predseda predstavenstva



Príloha k učetní závěrce :

společnosti AUTO Hlaváček a.s.
k 31 " 12" 2012 _ r _fifi_ 

?fi.I$

P íloha je zpracována v souladu se zákonem ě. 56319l Sb. o ričetnictví, v platném znění s vyhláškou ě.500l20a2
Sb., s Českymi ričetními standardy pro ričetní jednotky, které ričtují podle vyhlášky č. 5OO\2O02 Sb' Úoa;e
p ílohy vycházejí z ěetních písemností ričetní jednotky (ričetní doklady, ričetní knihy a ostatní ričetní písemnosti)
a z dalších podklad , které má ričetní jednotka k dispozici. Hodnotové ridaje jsou vykázány v tisících Kč, pokud
není uvedeno jinak'

obsah p ílohy
obecné daje
1' Popis učetní jednotky
2. Majetková či smluvní spoluučast učetní jednotky v jin ch společnostech
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
4. Poskytnutá peněŽitá čijiná plnění

PouŽívané rjčetní metody, obecné ričetní zásady a zpťrsoby oce ování
1' Zpťrsob ocenění majetku

1.1' Zásoby
1.2. ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvo eného vlastní činností
1.3. ocenění cenn ch papír a majetkov ch častí
1.4' oceněni p íchovk a prír stkťr zví aI

2. Zprisob stanovení reprodukční po izovací ceny
3. Změny oce ování, odpisováni a postupťr učtování
4' opravné poloŽky k majetku
5. odpisování
6' Prepočet cizích měn na českou měnu

Dopl ující daje k Rozvaze a k V kazu zisku a ztráty
1. Majetek

1.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
1.2" Nehmotn dlouhodob majetek
1'3' ostatní majetek

2" Da zp íjmri
3' Doměrky daně z príjmťr za minulá učetní období
4. Rozpis odloŽeného da ového závazku
5. Rezervy
6. Rozpis dlouhodob ch bankovních rjvěrťr
7. Rozdělení bankovních uvěrťr a p jček
8. Zajištění Úvěrrj
9. V še splatn ch závazkŮ pojistného na sociálni zabezpečení a príspěvku na státní politiku zaměstnanosti
10" V še splatnyich závazkŮ verejného zdravotního pojištění
11" V še evidovan ch danov ch nedoplatk u místně príslušn ch finančnich orgánťr
12. Vyiše pohledávek určen ch k obchodování oceněn1ich reálnou hodnotou
13. Rozpis prijat ch dotací na investiční a provozní učely

DťrleŽlté informace' t kající se majetku a závazkil
1. Pohledávky a závazky

1.1' Pohledávky po lh tě splatnosti
1.2. Pohledávky a závazky s dobou splatnosti delší neŽ 5 let
1.3. Pohledávky a závazky k podnikrjm ve skupině
1.4. Závazky po lhťrtě splatnosti
1.5. Pohledávky a závazky kryté podle zástavního práva, nebo jištěné jin m zp sobem
1'6. P jčky sp ízněnyim osobám
1.7 ' Závazky nesledované v učetnictví a neuvedené'v rozvaze

2. Majetek
2.1" Dlouhodobyi hmotn majetek v nájmu
2.2. Majetek zatíženy zástavnim právem
2.3. Majetek zatiŽeny věcnyim b emenem
2.4. Souhrnná v še majetku neuvedeného v rozvaze
2'5' Rozpis cizího majetku neuvedeného v rozvaze
2.6' Prehled majetku, jehoŽ trŽní oceněnije v razně vyšší neŽ v učetnictví



2.7. Penzijni závazky a závazky vťrči Účetnim jednotkám v konsolidačním celku
3. Srovnatelnost s minul m Účetním obdobím
4. V znamné události mezi rozvahov m dnem 31J2.2012 a datem sestavení rjčetní závérky

Vlastní kapitál
1. Zv šení nebo sníŽení vlastního kapitálu
2. Rozdělenízisku, návrh na rozdělení zisku
3. Základni kapitál

V nosy z běžné činnosti
Dopl ující daje k p ehledu o peněžních tocích
odměny auditorské společnosti

P ehled o peněžních tocích - cash-flow
P ehled o změnách vlastního kapitálu



obecné daje

1. Popis učetnÍ jednotky ís 39 odst' 1)

Název: AUTO Hlaváček a.s.

Sídlo: Tiinecká 66915, olomouc - Holice

Právní forma: akciová společnost tčo:65l 38 l80

P edmět činnosti ke dni uzavírání četních knih:
- koupé zboŽi za čelem jeho dalšího prodeje a prodej
- opravy motorov ch vozidel
_ opravy karoserií
- zprost edkovatelská činnost
- realitní činnost
- správa a drŽba nemovitostí
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
- silniční motorová doprava nákladní
- pronájem a prijčování věcí movit ch
- maloobchod motorovymi vozidly a jejich p íslušenstvím
- nákup, skladování a prodej zdravotnick ch prost edkri, které mohou b t prodávány prodejci

zdravotnick ch prost edkrl
- nákup' prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s v jimkou provozování čerpacích

stanic a v; hradního nákupu, prodeje a skladování paliv ve spot ebitelském balení do 50 kg na
jeden kus balení

_ taxisluŽba
_ silniční motorová doprava osobní

Datum vzniku společnosti: 4.3. 1996

Rozvahov den: 3t. 12.2012

Osoby' které mají podstatn nebo rozhodující vliv na četní jednotce:
(v še podílu na základním kapitálu v oÁ)

Jméno fyzické osoby, název
právnické osoby

Sídlo/adresa Sledované ričetní
období

Minulé rÍčetní
období

oodíl ti.oÁ podíl ti.o/o

Ins. Zdeněk Hlaváček Dolanv 471 I 000 7,|oÁ 14 100 l00oÁ
Lockmead Investment Ltd. 67 -69 Agiou Nicolaou,

Office 103, Nicosi a Engomi
13 100 92r9o 0 0oÁ

Zmény a dodatky provedené v rÍčetním období v obchodním rejst íku:

Dnem l.4.20ll zaniklo členství vdozorčí radě paní Janě Hlaváčkové a vzniklo členství vdozorčí radě paní
Marcele Štolcové _ v obchodním rejst íku změna zapsána dne 28.4.2012. P edsedou dozorčí rady byl zvolen pan
Petr Hlaváček - den vzniku funkce 27.5.20l l, v obchodním rejst íku zapsáno dne 28.4.2012.

Dnem 8.ll.201'2 vzniklo členství vp edstavenstvu panu Richardu Dvo ákovi a panu Petru Bryndovi
vobchodním rejst íku zněna zapsána dne l9.3.2013. P edsedou p edstavertstva byl zvolen dne 8.ll.20|2pan
Zdeněk Hlaváček _ v obchodním rejst íku změna zapsána dne l 9.3.2013.

organizační struktura r[četní jednotky a její zásadní změny v uplynulém rÍčetním období

Úcetni jednotka je v rámci podniku rozdělena do 6 provozťl, znichŽ kaŽdyje rozdělen do 5-l0 st edisek.



členové statutárních a dozorčích orgánri ke dni uzaviráni rÍčetních knih:

P íimení Jméno Funkce
Hlaváček Zdeněk P edseda p edstavenstva
Dvo ák Richard Clen p edstavenstva
Brynda Petr Clen p edstavenstva
Hlaváček Petr P edseda dozorčí rady
Pokorníková Miluše Člen dozorčí radv
Štolcová Marcela Clen dozorčí radv

2. Majetková či smluvnÍ spolutičast učetní jednotky v jinych společnostech (s 39 odst. 2)

Úeetni jednotka má rozhodující vliv v ričetní jednotce:
AUTO Hlaváček - klientsk servis s.r.o.' IČ 278 4l 17l
Podíl na základním kapitálu: l00%

Yvs. vlastního kapitálu jednotky: 6 425 tis. Kč.
Učetní rnsledek hospoda ení: l 05l tis. Kč

- nebyla uzav ena ovládací smlouva ani smlouva o p evodu zisku

3. Zaměstnanci společnosÚ, oso ní náklady rs 39 odsÍ. 3, 4)

(náklady v tis. Kč, pruměrn p epočteny počet zaměstnanc v osobách)

Počet zaměstnancri celkem Z toho členové ídících orsán
Sledované
rÍčetní období

P edchozí
četní období

Sledované
ričetní období

P edchozí ričetní
období

Pr měrn; p epočten; počet t47 147 4 6
Mzdové náklady 40 t77 39 566 3 40t 4 425
odměny člen m statutárních orgánri
společnosti

370 240 360 240

odměny člen m dozorčího orgánu 96 r38 24 24
Náklady na sociální zabezpečení t3 94s l3 780 318 I 644
Sociální náklady 719 699 0 0
osobní náklady celkem 55 307 54 423 5 103 6 333

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plněnÍ statutárním a dozorčÍm orgánŮm společnosÍi ($39 odst. 4)

nebyla poskytnuta

PouŽívané četní metody, obecné ričetní zásady a zp soby oce ování
ís 39 odsť' 5)

P edkládaná ričetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona ě. 56319l Sb. o četnictví, v platném
aněni, vyhlášky č.500/2002 Sb. a Česk ch ričetních standardri pro ričetní jednotky, které čtují podle vyhlášky
č. 500/2002 Sb.

1. Zpťtsob ocenění majetku (s 39 odst. 5a)

l.1. Zásoby

Účtování zásob

prováděno zp sobem A: N hradní díly, p íslušenství a nové vozy jsou p ijím ny na z kladě p íjemlq
zpracované programovym systémem DMs, p i vydeji je opět vystavována vydejka.



Do četnictví je spot eba čtována na z kladě podklad z měsíční uzavěrl<y programu
DMS, u novych voz jednotlivě vydejkou.

Ocenění zásob

- oce ování z sob vytvo enych vlastní činností (nedokončen vyroba) _ p ímé n klady vynaložené (spot eba
p ímého materiálu * mzdové n klady) + neprímé režijní n klady na zak zku
- oce ov ní nakupovanlch z sob: ve skutečnych po izovacích cen ch - p íjem dle dodacího listu od
do dav at e l e + v e dl ej š í n kl a dy (n ap 

' 
p o š t ov n é)

Vedlejší po izovací náklady zahrnované do ocenění zásob

a) obvykle zahrnované do po izovacích cen: dopravné, provize, skonto, pojistné, clo, ostatní

1.2. ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvo eného vlastní činností
Ve sledovaném období nebyl vytvo en žádny dlouhodob majetek vlastní činností.

l.3. Ocenění cenn ch papír 
' 
podíl a majetkov ch ričastí

P i po ízení jsou cenné papíry a podíly oceněny po izovací cenou. ocenění p i prodeji (ribytku) cenn;ich papírri
stejného druhu _ v souladu s $ 25 odst. 3 zákona o ričetnictví je bytek stejného druhu cenn;ich papír oceněn
pomocí ceny zjištěné vážnym aritmetickym prriměrem. ocenění ke konci rozvahového dne v souladu s $ 27 odst.
l zákona o četnictví se cenné papíry na čtu 25l ocerlují reálnou hodnotou zjištěnou na základě trŽni hodnoty
podle Burzy cenn ch papír Praha.

Podíl v ričetní jednotce pod podstatnym vlivem je oceněn v po izovací ceně.

l.4. ocenění p íchovkri a p írristkri zví at
nemáme

2. Zpťtsob stanovení reprodukční po izovacÍ ceny ís39 odst. 5a)
nepouŽíváme

3. Změny oce ovánÍ, odpisování a postupit učtování (s39 odst. 5a)

nejsou

(postupy odpisov ní, uspo d ní položek četní z věrlE, obsahového vymezení položek četní z věrlcy, zptisobu
oce tov ní, postupti tičtování)

4. opravné položky k majetku (s39 odst' 5c)

Ve sledovaném četním období byly rozpuštěny opravné poloŽky k nepromlčen;im pohledávkám za odběrateli,
které jsou po splatnosti více neŽ 6 měsícri ve vyši 292 tis. Kč a vytvo eny zákonné opravné poloŽky ve rn ši 877
tis. Kč. Celková hodnota opravn;ch poloŽek k nepromlčen;im pohledávkám byla k 31. |2.2Ol2 9l8 tis. Kč.
Zdrojem informací pro stanovení rn še opravn ch poloŽek k pohledávkám byl zákon o rezervách č. 593/1992 Sb'
a ridaje z inventarizace pohledávek k 3l .I2.20l2.
Ve sledovaném období byla rozpuštěna opravná poloŽka k zásobám neobrátkov,-ch náhradních díl ve v ši 2 409
tis. Kč. Zdrojem informací pro stanovení v še opravné poloŽky byly daje z inventarizace zásob k 3l.l2.2ol2

5. odpisovánÍ (s39 odst. 5a)

a) odpisovy plán četních odpis dlouhodobého hmotného majetku četní jednotka sestavila v interních
směrnicích, kde vych zela z p edpokl daného opot ebení za azovaného majetku odpovídajícího běžnym
podmínk m j eho použív ní.

b) odpisovy pl n četních odpis nehmotného dlouhodobého majetku vych zel z ustanovení $28 odst.2
z konač.563/I99] Sb., o četnicní. Účetrě se nehmotny majetek odepisuje po dobu 36 měsíc ..



Systém odpisování dlouhodobého majetku v po izovací ceně do 40 000,- Kč

Hmotn majetek do 10 tis. Kč se ričtuje na do nákladri na ričet 50l "

Hmotn1 majetek nad l0 tis. Kč a do 20 tis. Kč se ričtuje p es čet ll2 _ Materiál na skladě a p i spot ebě do
nákladri na ričet 50l. Účetní jednotka vede podrozvahovou evidenci tohoto majetku aŽ do doby jeho vyra zení či
likvidace.

Hmotny majetek nad 20 tis. Kč a do 40 tis. Kč je ričtován na čet 022 _ Dlouhodoby hmotn majetek. Doba
odpisování je stanovena na zák|adě doby pouŽitelnosti.

Drobn; nehmotny majetek do 5 tis. Kč je čtován do náklad na ričet 5l8 _ ostatní sluŽby, vyjma software, kde
je stanovena hranice 10000,- Kč. Software v po izovací hodnotě nad 10000,_ Kč se ričfuje na čet 013, doba
odpisování činí 48 měsícti.

ocenitelná práva a licence se čtují na čet 0l4, doba odpisování se stanovuje v délce trvání platnosti licence.

Systém odpisování dlouhodobého majetku v po izovací ceně nad 40 000,_ Kč

Systém odpisování je stanoven na základě vnit ní ričetní směrnice a je v souladu se zákonem o dani z p íjmu
č.586/1992 Sb. Dlouhodob majetek je darlově odepisován zrychleně' Účetně je odepisován lineárně na základě
zatÍiděni do SKP a odepisován po dobu, kterou stanoví zákon o daních z p íjm .
oce ovacirozdilje ričetně odepisován rovnoměrně po dobu l80 měsícti.

6. P epočet cizích měn na českou měnu (s39 odst. 5c)

P i p epočtu cizích měn na českou měnu používá společnost:
- aktu lní denní kurz vyhl šeny Čwn

Dopl ující daje k rozvaze a k v kazu zisku a ztráty (S39 odst. 6)

1. Majetek

l. l. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku

Po izovací cena Oprávkv Zristatková cena
31.12.12 31.12.1r 3t.12.t2 3t.t2.tt 31.12.12 3t.t2.11

Budovy. halv, stavbv 998 999 407 368 591 63r
Samostatné movité věci
a souborv movitÝch věcí

46 872 4t 748 23 t90 19 698 23 682 22 050

Stroie. p ístroie. zaizeni 9 872 9 8t4 7 493 6 563 2 379 3 251
Dopravní prost edkv 3l 2t4 26 007 l0 185 7 528 2t 029 t8 479
Inventá 2 839 2 984 2 7t5 2 897 t24 87
Hmotn DM do 40 000.- 2 947 2 943 2 797 2 7t0 150 233
Jin DM 82 82 0 0 82 82
Pozemkv t 954 0 0 0 I 954 0
NedokončenÝ dl. mai. 46 46 0 0 46 46
oce ovací rozdíl
k nabvtému maietku

6 327 6 327 4 745 4 323 I 582 2 004

CELKEM 56 279 49 202 28 342 24 389 27 937 24 813



1.2. Nehmotn dlouhodob majetek

K 3 l . 12.2012 ěini odloŽen; da ou. závazek l 504 tis. Kč.

5. Rezervy

3. Doměrky daně z p íjmŮ za minulá četnÍ obdobÍ

Nejsou.

4. Rozpis odloženého da ového závazku

Sledované období Minulé období
Po izovací cena onrávkv Po izovací cena oorávkv

Software 4 75t 2 793 2 612 2 570
ocenitelná práva a licence 0 0 0 0

2.Da zpíjmťt

2012 20tt
Zisk p ed zdaněním
PoloŽky zvyšující základ daně
PoloŽky sniŽující základ daně
Zdanitelny p íjem
odečet da ov,.ch ztrát

ostatní odčitatelné poloŽky _ dary
Základ daně

l0 813

3 065
4125
9 753

0

0

9 753

9 486
6 029
2 73s

t2 780
0

50
12 730

Sazba daně zp íimu t9% t9%
Slew na dani l8 l8
Splatná da l 835 2 400
Rozdíl daně z p íjmu z p edchozíchlet (ričet 428) 0 0

Solatná da I 835 2 400

2012 20It

PoloŽkv odloŽené daně

odloŽená
da ová

oohledávka

odloŽeny
da ov
závazek

odloŽená
da ová

pohledávka

odloŽeny
da or"-

zéxazek

Rozdíl mezi ričetní a da ovou
z statkovou cenou dlouhodobého
maietku 6 335 5 97t
ostatní p echodné r ozdí|y (ocerlovací
rozdíl k maietku) I s82 2 004

Učetní opravná poloŽka ke zboŽi 2 409

Celkem 7 9r7 2 409 7 975

Netto I 504 1 057

Tvorba
2012

Cerpání
2012

Zristatek
3I.12.12

Tvorba
20tt

Čerpání
20tt

Zristatek
3t.t2.tt

Zákonné rezervv 0 0 0 0 0 0
Rezerva na ooraw DM 0 0 0 0 0 0



Ostatní rezervY 0 0 0 0 0 0

Rezerva na da z p íimri 0 0 0 0 0 0

Celkem 0 0 0 0 0 0

6. Rozpis dlouhodob1 ch bankovnÍch tivěr k 31.12.2012

Viz. Spot ebitelské rivěry

7. RozdělenÍ bankovnÍch tivěril a pťljček

Spot ebitelské rivěry

p edmět
číslo
smlouw vě itel

datum
čeroání

datum
ukončení

vyše
věru uhrazeno

splatno
dol
roku

splatno
nad I

rok
z statek k
3t.t2.2012

OS. WZ 705598 Škofin 25.t.2010 25.1.2013 135 r3l 4 4
os. vuz 708683 Škoťrn 10.3.2010 10.3.2013 t2t 110 ll ll

o
os. vtrz 710720 Škofin 7.4.2010 7.4.20t3 375 330 45 45

os. vuz 710881 Škoťrn 6.4.2010 6.4.20t3 143 t26 t7 t7

os. vuz 710879 Škofin 6.4.20t0 6.4.2013 148 130 l8 l8
os. vuz 7t2662 Škofin s.5.2010 5.5.20t4 159 98 43 l8 61

o
os. vuz 7t4046 Škofin 26.5.20t0 26.s.2013 2s2 2t4 38 38

OS. vtlz 7t4388 Škofin t.6.20t0 t.6.20t3 t46 l19 27 2',7

o
os. vuz 7203674 ČsogL 26.3.20t2 26.3.20t4 655 239 331 85 4t6
Celkem 2 134 I 497 534 103 637

8. Zajištění Úvěrťt - rozpis hmotného majetku zatÍženého zástavnÍm právem

Společnost nemá hmotn majetek zatiŽeny zástavním právem' Úvěry jsou zajištěny zástavním právem k
nemovitostem vlastněn mi společností Hlaváček development a.s. na základě smlouvy o zízení zástavního práva
k nemovitostem ě. 305411215629 mezi ČSoB a.s. a Hlaváček development a.s. Úvěry jsou dále zajištěny
zástavním právem k pohledávkám společnosti na zák|adě'smlouvy ě. 305511215629 mezi AUTo Hlaváček a.s. a
Čsog a.s. a dále blankosměnkou na aval Ing. Zdeněk Hlaváček dle dohody o vypl ovacím právu směnečném
ě.3059ll2l5629.

Krátkodobé rivěry a p ijaté p jčky
Sledované období Minulé období

Uvěrov
rámec

Zristatek k
3t.12.2012

Úvěrov
rámec

Z statek k
31.12.20rt

Revolvinsov, rivěr ě.5853 l07 l 5154 25 000 23 000 20 000 14 000
Kontokorentní rivěr č.585 l l07 l 5 l 54 5 000 0 s 000 0

P ička Ing.. Zdeněk Hlaváček 4 000 4 000 4 000 4 000
Skoťtn s.r'o. r 500 I 500 2 000 2 000
ČSoB Leasinq a.s. 95 000 s3 932 30 000 2t 556
Celkem r30 s00 82 432 I 000 4r s56



9. V še splatnych závazkťt pojistného na sociální zabezpeěenÍ a príspěvku na státní politiku
zaměstnanosti
nejsou

10. V še splatn ,ch závazk ve ejného zdravotnÍho pojištěnÍ

nejsou

11. V še evidovan ch danovtch nedoplatkťt u místně p Íslušnych finančních orgánit
nejsou

12. V še pohledávek určen ch k obchodovánÍ oceněnych reáInou hodnotou
nejsou

13. Rozpis p ijat,ch dotací na investiční a provozní čely
nemáme

Dr]rležité informace' t' kající se majetku a závazk 15se odst. 7)

1. Pohledávky a závazky
l.1. Pohledávky po lh tě splatnosti

Počet dn Sledované období P edchozí období Rozdíl
Do 30 4 542 4 133 409
30-90 9t9 I ls6 -237

9r - 180 264 619 -355
180-3 5 236 I t82 -946
3 Savíce I 057 I 104 -47
Celkem 7 018 8 194 -1 t76

l.2. Pohledávky a závazky, které mají dobu splatnosti delší než 5 let

Společnost eviduje k rozvahovému dni pohledávku vťrči společnosti Hlaváček development a.s. ve vyši
l 500 000,_ Kč (z toho l 250 tis. Kč _ dlouhodobá pohledávka, 250 tis' Kč krátkodobá pohledávka). Tato
pohledávka vznikla z titulu hrad splátek jistiny a rirokri z rivěru společností AUTo Hlaváček a.S. V období mezi
l.7.2007 (rozhodn den rozdělení společnosti) a 6.|2.2007 (den zápisu nové společnosti do obchodního
rejst íku). Na základě rozhodnutí o rozdělení p ešel věr i závazky z něj plynoucí na společnost Hlaváček
development a.s. Pohledávka bude uhrazena dle dohody mezi oběma společnostmi, do roku 20l8. Roční splátka
je stanovena na 250 tis. Kč.

l.3. Pohledávky a závazky z obchodních vztahri k podnikrim ve skupině (ričty 32l a 311)

(částky vč. DPH)
Pohledávky : 

llilť''l'ff:?'r;illÍ;]-;'11llij: .*jrrrr,rtis. Kč

Závazky: 
Íl]lť''l'ff:i'r;il*;i-,' :.xiť *:J:3,5 tis Kč



l.4. Závazky po lh tě splatnosti

Počet dnri Sledované období Minulé období Rozdíl
Z obchodního

stvku
Ostatní Z obchodního

stvku
Ostatní

do 30 833 0 32 0 801

30- 0 26 0 0 0 26
60-90 I 0 0 0 I

90 - 180 5 0 0 0 5

l80 a více 0 0 0 0 0

Celkem 865 0 32 0 833

l.5. Pohledávky a závazky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jin m zprisobem

Zástavnim právem jsou zatíŽeny pohledávky za dluŽníky společnosti AUTo Hlaváček a.s. ve v ši 30 000 000,_.
Zástavni právo bylo z ízeno k zajištění pohledávek a jejich p íslušenství Československé obchodní banky a.s.
vrrči AUTO Hlaváček a.s. Z titulu zajištění revolvingového rivěru s celkovym rámcem 25 mil. Kč a
kontokorentního věru s celkov,-im rámcem 5 mil. Kč.

1. . Ptijčky sp ízněn m osobám

Úeetni jednotka poskytla peněŽní prost edky dce iné společnosti AUTO Hlaváček - klientsk servis s.r.o. ve q ši
6 mil. Kč na zák|adě smlouvy o tivěru. Splatnost ptijčky je do 30.6.20|3.
Účetní jednotka poskytla peněŽní prost edky společnosti Hlaváček development a.s. ve \Tiši 4 mil. Kč na záktadě
smlouvy o tivěru. Splatnost p jčky je do 3l.7 .2013.

l.7. Závazky nesledované v ričetnictví a neuvedené v rowaze

nemáme

2. Majetek
2.l. Dlouhodob hmotn majetek v nájmu (v tis. Kč)

nemáme

2,2. Majetek zatíŽen zástavn ím právem

nemáme

2.3. Majetek zatíŽen věcn m b emenem

nemáme

2.4. Souhrnná v še majetku neuvedeného v rowaze - drobn majetek

Po izovací cena majetku neuvedeného v rozvaze:2 832 tis. Kč

2.5. Rozpis cizího majetku uvedeného v rozvaze
nemáme

l0



2.6. P ehled majetku' jehož trŽní ocenění je v; razně vyšší neŽv rÍčetnictví
nemáme

2.7.Penzijní závazky a závazky vriči rÍčetním jednotkám v konsolidačním celku
nemáme

3. Sroynatelnost s minul m učetnÍm obdobÍm ($ 4 odsÚ" 5 Vyhlášky)

Nejsou rozdily.

4. Vyznamné události mezi rozvahovym dnem 31.12.2012 a datem sesÍayenÍ učetnÍ závěrky

Na základě odborného odhadu obvyklého nájemného za uŽiváni nemovitostí společností AUTo Hlaváček a.s.

vypracovaného společností TPA Horwath Notia Consulting s.r.o.' bylo měsíční nájemné zrn šeno dodatkem
k nájemní smlouvě z částky 388 266,50 Kč na částku 4lI 678,- Kč (bez DPH) s platností od l . l.2013.
Dne l9.3.20l3 byla z obchodního rejst íku vymazána informace, Že Ing. Zdeněk Hlaváček je jedin m
akcioná em společnosti.

Vlastní kapitá! (s39 odst. 9)

1. Zv šení nebo sníženÍ vlastního kapitáIu

Sledované období P edchozí období
Základni kapitál t4 100 t4 100
Zákonn rezervní fond 2 820 2 820
Statutární fondy 0 0
ostatní fondy 0 0
NerozdělenÝ zisk minulÝch let 45 979 39 993
Neuhrazená ztráta minul''Ích let 0 0
Hospodá sk,Í wsledek běŽného období 8 531 7 486
Vlastní kapitál celkem 7t 430 64 399

2. RozděIení zisku, návrh na rozdělení zisku í$ 38í obch. Z.)

Zisk společnosti za rok 20l l ve \^J'ši 6 405 tis. Kč byl na základě rozhodnutí jediného akcioná e p i vykonu
prisobnosti valné hromady společnosti ze dne 29.6.2012 rozdělen takto:

Návrh
minulého
období

Skutečnost minulého
četního období

schválená valnou
hromadou

Návrh běžného
období

Úhrada nrátv minulÝch období 0 0 0

Zákonrry rezervní fond 0 0 0

Podíly na zisku I 500 I 500 5 000

Zvyšeni základního kap itálu
z vlastních zdroi 0 0 0

P evod do nerozdělenych zisk
minul ch let s 986 s 986 3 53r

P evod do ztrát minul ch let 0 0 0

Celkem dosažen zisk 7 486 7 486 8 531

ll



o

Běžné období
Druh akciÍ Počet akcií Nominální hodnota

(v Kč)
Nesplacené akcie Lhrlta splatnosti

Na iméno t4t 100 000

- 7 -06. ?fi13

3. ZákladnÍ kapitál

akci lečnost

Během sledovaného četního období společnost nevydala žádné akcie' vyměnitelné dluhopisy, nebo podobné
cenné papíry.

V nosy zběŽné činnostl (s39 odst" 1O)

Dopl ující daje k p ehledu o peněžních tocích ($39 odst. 11, $4O odst.4)

P o lo Žky zahrno vané do p eně žních pro st e dkri a p eněŽnich ekvi valentri :

a) hotovost na pokladnách - bankovky a mince
b) tiloŽky na bankovních ričtech
c) ceniny - kolky, stravenky

odměny auditorské spoleěnosti ($39 odst. 11)

Celkové náklady na odměny auditorské společnosti činily zaučetni období v Kč:
a) za povinny audit: 60 000,_ Kč
b) jiné ově ovací sluŽby: 0,-Kč
c) da ové poradenství: 0,- Kč
d) jiné neauditorské služby: 0,- Kč

Sestaveno dne:
6.6.20t3

Sestavil:
Ing. Pavel Klaus

P
Ing

Minulé období
Druh akcií Počet akcií Nominální hodnota

(v Kč)
Nesplacené akcie Lhrita splatnosti

Na iméno t4l 100 000

Sledované období Minulé období
Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraniči

TrŽby za prodei zboŽi 613 524 452 850 160 674 5t4 970 506 543 8 427
- z toho prode vozu sr2 363 35t 768 160 595 408 349 400 082 8 267
- z toho prode ND 101 l6l t0l 082 79 106 621 t06 461 160
TrŽby z prodeie vl. wr' 0 0 0 0 0 0

TrŽbv z prodeie sluŽeb 42 9r2 42 897 15 45 989 45 784 205
- z toho prodei vozrJ 262 262 0 )zJ 323 0
- z toho servis 42 650 42 635 15 4s 666 45 46r 205

ostatní vírnosv 51 420 49 908 I 512 48 297 48 165 132
Celkem 707 8s6 545 055 t62 201 609 256 600 492 I 764

I2

člena stat ího orgánu



obchodní firma nebo jin název
četní jednotky

AUTO Hlaváček a.s.
ke dni 31.12.2012

Olomouc

779 00

Počáteční
zflcf aÍalz

Zv šení SníŽení Konečn
zt]statek

A Základni kapitál zapsan v obchodním reistríku 14 100 0 0 14 100
B Základní kapitál nezapsan v obchodním rejstríku 0 0 0 0
c Součet A +/- B 14 10A
D Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0

14 100
E Emisní áŽio 0 0 0 0
F Rezeruní fondy 2 820 0 0 2 820
G. ostatní fondy ze zisku 0 0 0 0
H Kapitálové fondy 0 0 0 0
I Rozdíly z precenění nezahrnuté do hospodárského vr sledku 0 0 0 0
J Zisk minul ch učetních období 47 479 o 1 500 45 979
K ztr\a minulyich Účetních období o 0 0 0
L. Zisklztrála za četní období po zdaněni 8 531

okamŽik sestavení

6 6.2013

12"00

Podpisovyi záznam osoby odpovědnffi
závěrky

lng. Pavel Klaus

Podpisov záznam statutárnín@
osoby, která je Účetníjednotkou

lng. Zdeněk Hlaváček - predseda
predstavenstva a.s.



Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 sb.

pŘeHLED o PENĚŽttÍcH TocÍcH
(vykaz cash-flow )

ke dni 31"1 2.2012
( v cel ch tisících Kč )

obchodní firma nebo jin
název četní jednotky

AUTO Hlaváček a.s"

Síd1o, bydliště nebo místo
podnikání Účetní jednotky

T necká 66915
Olomouc - Holice
77900

651 381 80

P. Stav peněŽních prost edkťr a peněžních ekvivalentťr na začátku uěetního období 14 042

Peněžní tokv z hlavní v' dělečné ěinnosti (provozní ěinnost)
z Učetní zisk nebo ztrálazběŽné činnosti pred zdaněním 10 813
A1
All
A 12
A1 3

A 14
415
A'1 6

Úpravv o nepeněŽní operace 7 596
odpisv stál'ích aktiv a umo ování opravné poloŽkv k nabvtému maietku I 028
Zména stavu opravnvch poloŽek, rezeN 0

Zisk z prodeie stáltich aktiv -2 207
V'ínosy z dividend a podílťl na zisku 0

Vyučtované nákladové Úrokv s vtíiimkou kapitalizovan\i'ch a vvučtované vr7nosové urokv 1 400
Prípadné upravy o ostatní nepěněŽní operace 375

A.* cist peněŽní tok z prov.činnosti p ed zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.poloŽkarni 18 409
A2
A 21
A 22
A 2 3

A 24

Zménv stavu nepěněŽních sloŽek pracovního kapitálu -32 50C
Zména stavu pohledávekzprovozní činnosti, prechodn'ích učt aktiv -8 629
Změna stavu krátkodobychzávazkťr z provoznÍ činnosti, prechodn ch učtťr pasiv -28 775
Zména stavu zásob 4 904
Zrnéna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněŽních prostr. a ekvivalentťr C

A cist peněžnítok z provozní činnosti pred zdaněním a mimo ádn mi poloŽkami -14 091
4.3 Vyplacené uroky s vyiimkou kapitalizovan' ch 1 687
4.4 Priiaté urokv 287
A5 Zaplacená da z príimťr za běŽnou činnost a doměrkv daně za minulá obdobi -2 282
4.6 Príimy a v daie spoiené s mimo ádnym hospodársk, m v'Ísledkem včetně daně z príimťl 0
A. *** Čisty peněžní tok z provozní činnosti -17 773

Peněžní toky z investiění činnosti
B. 1 V,ídaie spoiené s nabvtím stál' ch aktiv -23 909
8.2 Príjmy z prodeje stállich aktiv 12 673
8"3 Priičkv a uvěrv sprízněnÝm osobám -4 000
B. ** CistÝ peněžní tok vztahuiící se k investiční činnosti -15 236

Peněžní tokv z finaněních ěinnostÍ
c. 1 Dopadv změn d louhodobtich, resp. krátkodobÝ ch záv azkŮ 40 772
(.2
c 21
c 22
c 2 3

c 24
c 2 5

c 2 6

Dopadv změn vlastního kapitálu na peněŽní prostredky a ekvivalenty 1 500

Zvrišení peněŽních prostredkťr z dťrvod zvvšení základního kapitálu, emisního áŽia aId' c

Vvplacení podílťr na vlastním kapitálu společníkrjm c

Další vklady peněŽních prost edk společníkrj a akcionárťr c

Ú hrada ztrátv společn íkv c

Prímé platbv na vrub fondťi c

Vvplacené dividendv nebo podílv na zisku včetně zaplacené daně -1 500
c. *** Cisty peněžnítok vztahující se k finanční činnosti 39 272
F. Cisté zvyšení resp. snížení peněžních prostredkťt 6 263

R' Stav peněŽních prost edkrj a pen. ekvivalentrj na konci četního období 20 305

Podpisov záznam osoby odpovědné za se_s/ávení učetní závěrky Podpisovyi záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby,
která je Účetní jednotkou

lng.Zdeněk HlaváČek _ p edseda p edstavenstva a.s.

okamŽik
sestavenÍ

6 6.2013

12'00



Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích
mezi propojen mi osobami dle ustanovení s 66 a) odst.9

obchodního zákoníku
k 31. 12.2012

ričetní jednotky

AUTO Hlaváček a.s.

Olomouc, Holice, PSč 77g }L,T neck á 66gt5

Zapsaná v obchodním rejst íku'
vedeném Krajsk m soudem v Ostravě,

oddíl B' vložka 1267

IC: 651 38 180

DIč: CZ65138180

V Olomouci, dne 29.3. 2013 Sestavil: Ing. Zdeněk Hlaváček



- 7 -06- ?013

oDDÍL I.
osoBY vYTVÁŘErÍcÍ HoLGING (KoNcERN)

1. ovliídaná osoba
Společnost AUTO Hlavríček a.s.
Se sídlem olomouc, Holice, Týnecká 669l5,PsČ 779 0o
IČ: 65l 38 l80
Zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v osuavě, oddíl B, vložka
1267.

2. ovlrídající osoba
Ing. Zdeněk Hlaváěek
Býem Dolarry ě'p.471,PSČ 783 16
od, 1.1.2012 do 8.8.2012

Lockmead Investment Ltd,,
Se sídlem 67 -69 Agiou Nicolaou, office 103, Nicosi a Engomi
IC: 305673
od, 9.8.2012 do 31.12.2012

3. Propojené osoby
Společnost Hlaváček development a.s.
Se sídlem olomouc, Holice, Týnecká 669/5,PsČ 779 0o
IC:27821 170

Spoleěnost AUTO Hlaváček _ klientský servis s.r.o.
Se sídlem olomouc, Holice, Týnecká 669t5,PsČ779 oo
lC:278 41 171

oDDÍL II.
vzTAIly \1BZI oVLÁDANoUA ovLÁDAJÍcI osoBou

1. Způsob ovládání

Od1.1.2012 do 8.8.2012
ovlrídající osoba má podíl na ovládané osobě ve ýši 100% zríkladního kapitrílu ovládané
osoby, neboťje majitelem l41 ks kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité
hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč emitovaných ovládanou osobou.

Od 9.8.20 12 do 3 r .12.2012
ovládající osoba má podíl na ovládané osobě ve ýši 92,9Yo zékJadniho kapitrílu ovládané
osoby, neboť je majitelem 13l ks kmenoých listinných akcií na jméno ve jmenovité
hodnotě jedné akcie ve ýši 100.000,- Kě emitovaných ovliídanou osobou.



ODDIL III.
ROZHoDNÉ oBDoBÍ

Tato zpráva je zpracována za poslední ričetní období, tj. za období od 1. ledna 2012 do
31. prosince 2012.

ODDÍL IV"
SMLoUVY A DoHoDY IJZAvnpNÉ MEZIPROPoJENÝMI oSOBAMI

V PoSLEDNÍM ÚČBrNÍNa ogooBÍ

P ehled o smlouvách uzav enych v rozhodném období:

Propoiená osoba číslo Popis obchodních transakcí Protiplnění
AUTO Hlaváček _
klientsky servis s.r.o.

I Dodatek č.1 ke smlouvě o rivěru
c./.

plnění v ceně obvyklé

AUTO Hlaváček -
klientsky servis s.r.o.

2. Dodatek č.1 ke Smlouvě o vedení
ričetnictví

plnění v ceně obvyklé

Hlaváček
development a.s.

J. Smlouva o rivěru č," 201201 plnění v ceně obvyklé

is obchodních transakcí
1.

Název smlouvy/datum uzav ení:
Dodatek č.1 ke Smlouvě o rivěru č.2 (datumuzavÍení dodatku29.6.2}I2
Smluvní strany:
Vě itel: AUTO Hlaváček a.s., DluŽník: AUTo Hlaváček a.s - klientsk servis S.r.o.
P edmět smlouvy: (smluvní cena)
ProdlouŽení splatnosti poskytnutych peněŽních prost edkri formou priičkv do 30.6.2013.

2.
Název smlouvy/datum uzav ení:
Dodatek č.l ke Smlouvě o vedení ričetnictví (datum uzav ení dodatku 2.l.2OI2
Smluvní strany:
Poskytovatel: AUTO Hlaváček a.s., obiednatel: AUTo Hlaváček a.s - klientsky servis S.r.o.
P edmět smlouvy: (smluvní cena)
Zv šení odměny zavedení ričetnictví na 5 tis. Kč měsíčně.

3.
Název smlouvy/datum uzav ení:
Smlouva o rivěru ě201202 (datum u uzav ení l9.7.2012
Smluvní strany:
Vě itel: AUTO Hlaváček a.s.. DluŽník: Hlaváček develooment a.s.
P edmět smlouvy: (smluvní cena)
Poskynutí peněžních prost edkri ve vyši 4 mil. Kč formou p ičky se platností do 31.7.2OI3.



Vedení společnosti se domnívá, že veškeré transakce s propojenou osobou byly uskutečněny
zaběŽnych obchodních podmínek a Že společnosti v daném ričetním období nevzniklaŽádná
jma.

ODDIL V.
oPATŘENÍ vpzl oVLÁDANoU A oVLÁDAJÍCÍ oSoBoU

opat ení nespecifikovaná v p edcházejícich oddílech zprávy"
opat ení: nebyla učiněna

oDDÍL VI
PLNĚNÍ posryTNUTÉ l.rrEZI PRoPoJENÝMI oSoBAMI

P ehled o poskytnutych plněních mezi propojenymi osobami:
(poskynuté sluŽby, zboŽí, riroky, odměny apod.)

Mezi společností Lockmead Investment Ltd.a propojen mi osobami nedošlo k Žádnému
plnění.

Vedení společnosti Se domnívá, že veškeré transakce- s propojen;imi osobami byly
uskutečněny za běŽn;fch obchodních podmínek a že společnosti v daném ričetním období
nevznikl a žádná rijma.

P ehled o p ijaf, ch plněních mezi propojenymi osobami:
(p ijaté služby, zboŽí, roky, odměny apod.)

Propoiená osoba Popis obchodních transakcí tis. Kč

Ing. Zdeněk Hlaváček
dividenda (v hrubé v ši) l 500
odměna člena statutárního orgánu 360
mzda v ceně obvyklé
poskytnuté riroky z priičky 238

Hlaváček development a.s.
sluŽby _ vedení ričetnictví 36
služby _ servis a opravy vozidel 74

AUTO Hlaváček _
klientsk servis s.r.o.

sluŽby - vedení ričetnictví 60
prodei p íslušenství k vozidltim 24
prodei zboží - vozidla 14 676
služby _ servis a opravy vozidel 297
sluŽby _ p efakturace l5
prodei zboži - pneu I17

Propoiená osoba Popis obchodních transakcí tis. Kč

AUTO Hlaváček _
klientsklf servis s.r.o.

nákup zboŽí _ pneu 7 511
nákup zboží - vozidla 6 547
p iiaté riroky z věru 159

Hlaváček development a.s.

p iiaté sluŽby _ náiem nemovitostí 4 659
p ijaté sluŽby stavební a montáŽni -
p efakturace

118

p iiaté riroky z rivěru 52



Mezi společností Lockmead Investment Ltd.a propojen; mi osobami nedošlo k Žádnému
plnění.

Vedení společnosti se domnívá, že veškeré transakce s propojenymi osobami byly
uskutečněny za běŽnych obchodních podmínek a že společnosti v daném ričetním období
nevznikl a Žádná ťrjma.

ODDÍL VII.
zÁvĚn

1. Tato zpráva byla Zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společností AUTo
Hlaváček a.S. dne 27 . 3. 2013 a p edložena k ově ení auditorské společnosti
FINAUDIT s.r.o., T ída Svobody 64512,772 Oo olomouc, IČ: 6t9474O7, osvědčení č"

t54, která bude provádět kontrolu ričetní závěrky Ve smyslu zvláštního zákona.
Vzhledem k tomu, Že ovládaná osoba je povinna Ze zákona zpracovávat vyroční
zprávu, bude tato zpráva k ní p iložena jako její nedílná součást.

2. Statutární orgán ovládané osoby prohlašuj e' že vyroční zpráva bude uloŽena do sbírky
listin vedené obchodním rejst íkem Krajského soudu v ostravě.

V Olomouci, dne 27 " 3.2013
Hlaváček

p edseda p edstavenstva AUTO Hlaváček a.s.
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