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í. Vykonavatel auditu

ověření účetní záVěrlÍy provedla auditorská společnost FlNAUDlT s.r.o., se 5ídlem v olomouci,
zapsaná Vseznamu Vedeném Komorou auditorů České repubIiky s číslern auditorského
opráVnění l54 a žapsaná V obchodním rejstříku, Vedeném Krajským soudem V ostravě, oddíl c,
vložka 12983, |Č: dg474o7.

ove.enr provedl rym pracovnlků ve složenji
odpovedný auditor: lng. Jakub Šteiníelo
členové skupinyi lng. Olga Pospíšilová

lng. lrena DVořákoVá

2. předmět a účel ověření

2.í Účetníjednotka
předmět ověření: Řádná účetní závěrka
za účetní období: 2013
provedena ke dni: 31.12.2013
společnosti: AUTo Hlaváček a.s.
práVnííorma: akciová společnost
síd lo společnosti: olomouc - Holice, Tý necká 669/5, PSČ 79 oo
lČ: 651 38180
zapsaná: Krajským soudem V ostravě, oddíl B, Vložka 1267
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2.2 Předmět činno§ti
. v,ýroba, obchod a siužby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
. opravy silničních vozidel
. klempířstvía oprava karoserií
. silnjční motorová doprava - nákladní vn;trostátní provozovaná vozidly o největší povojené

hmotnosti do 3,5 tuny Včetně, - nákladníVnitrostátni provozovaná Vozidly o největší povolené
hrnotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní p.ovozovaná Vozidly o největší povolené
hmotnosti do 3,5 tuny Včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná Vožidly o největší
povolené hmotnosti nad 3,5 tUny, - Vnitrostátní příležitostná osobní, - taxislužba

2.3 Den vzniku §polečnosti

4. března 1996

2,4 statutární orgán - představenstvo společnosti

Zdeněk Hlaváček předseda představenstva
Richard DVořák místopředseda představenstva
Pe(r Brynda člen představenstva

2.5 základní kapitál

14.1oo.ooo KČ

3, Příiefi.e zpfáw
statutární orgán společnosti AUTo HIaVáček a.s.
Příjernce zpráD/je povinen o obsahU této zprá\,y informovat akcionáře společnosti.

4. PráVní rámec činnosti auditora
. §§ 39 a 40 zákona č.513y'991 sb., obchodní zákoník,
. zákon č. 5631991 sb' o účetnictví, lyhlaška a, 5ool2oo2 sb, a Česlé učetní standardy pro

podnikatele,
. zákonem o auditorech a komoře auditorů Č& íMezinárodní auditorské standardy a

soUvisející aplikační doložI9 Komory auditorů České repub|iky.
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Zpráva nezávislého auditora
určená akcionářům a statutárnímu orgánu společnosti

AUTO Hlaváček a.s.

zpráva o účetňí závěrce

Proved]i jsme audit přiložené účetní závěrky §polecno§r AUTo Hlaváček a.s., lČ:651 38 l8o, síd|em
rýnecká 669/5,779 oo olomouc - Holice, tj, rozvahu k rozvahovému dni 31j2joB, výkaz zisku a ztťáty
Včetně přehledu o změnách Vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za účetní obdobíod r,r,2or3
do 31,12,2or3 a přílohu k této účetní závěrce, Včetně popisu použi§ich podstatných účetních metod a další
\,ysvěaující informace. Hlavním předmětem podnikání společnostije ma]oobchod motoro!"ými vozidly a
opravy motoro\4/ch Vozidel,

odpovědnost stdtutářního orgánu účetníjednotw za účetní závě*u
statutární orgán \^ýše uvedené společnostije odpovědný za sestav€ní účetnízávěrky, která podáVá Věrný
a poctiv,i obraz V§ou{adu 5 českými účetními předpisy, a za takový Vnitřní kontrolní §ystém, kt€ný
poýažuje za n€zbytný pro sestav€ní účetní záVěrky tak, aby neobsahovala výZnamné (materiálnD
nespráVnosti způsobené podVodem n€bo chybou,

odpóvědnóst duditora
Naší odpovědností je Vyjádřit na základě našeho auditu uýrok k této účetní záVěrce. Audit jsme provedli
V souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvjsejícími aplikačními
doložkami Komory auditorů České republiky- Vsoujadu s těmito př€dpisyjsme povinni dodržovat etické
požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali pi'iměřenou jistotu, že účetní záVěrka
neob.ahu]e Vy,,ndmne (matel iálnD nesoraVnosli,

Audit zahrnuje píovedení auditorských postupú k získání důkazních informací o čásrkách a údajích
zveřejněných v účetní záVěrce, Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i Vyhodnocení rizik
\^ýznamné (materiálnO nespráVnosti údajů uvedených V úč€tní záVěrce způsobené podvodem nebo
chybou, Při lyhodnocování těchto rizik auditor posoudí Vnitřní kont.olní systém relevantní pro sestav€ní
účetní záVěrky podáVajícíVěrný a poctivý obraz. cílem tohoto posouzeníje navrhnout Vhodné auditorské
postupy, nikoli Vyjádřit se k účinností Vnitřního kontro|ního systému účetní jednotky, Audit též zahrnuje
posouzení Vhodnosti použirých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i
posouleni cellove preleníaCe úče(ni záVěrky,

]sme přesvědčeni, že důkazní iníormace, které jsme získali, posk},tují dostatečný a vhodný zák|ad pro
Vyjádření našeho \1rroku,

výrók duditoťd
Podle našeho názo.u účetní závěrka podává věrný a poctiqi obraz aktiv a Pasiv společnosti
AUTo Hlaváček a.s. k 31,12.2ol3 a nákladů, výnosů a Výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za
účetní období od 1.1.2013 do 31.12.2oí3 v souladu s českými účetními předpisy.

ověřilijsmetaké úč€lnížávěrku spo|ečnosliAUŤo Hláváčeka,s, k3l.ir,ro1. a náš€ zpráva ze dne 7, č€Ma 2013 obsahovaa Výrok

zpráva o \rýíoční zprávě
ověřilijsme soulad \^iroční zprá\,y společnosti AUTo Hlaváček a.s., lČ: 651 38 180, sídl€m lýn€cká 669l5,
779 oo olomouc " Holice, k 3r,rr.2or3 s účetní záVěrkou, která je obsažena V této \^ýroční zpráVě. Hlavním
předmětem podnikání společnosti je maloobchod motoro\.ými Vozidly a opravy motoro{ích Vozide ,

Naším úkolem j€ vydat na základě provedeného ověření \.ýrok o souladu Výroční zprály s účetni
záVěrkou,

odpovědnost stotutárníhó oťgánu účetní jednotl$l za \4íroční zpróvu
Za správnost yýroční zprá\,y je žodpovědný statutární orgán Výše uvedené společnosti,
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odpovědnost auditom
ověření jsme provedli V50uladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačnírni
doložkami Komory auditorů České republiky, Tyto standardy lyžadují, aby auditoí naplánoval a provedl
ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že iníorrnace obsažené Ve Výroční zprávě, které popisují
skutečnosti, ježjsou též předmětem zobrazení V účetnízáVěrce, jsou ve Všech \^ýznamných (materiálních)
ohledech V souladu s přís|ušnou úč€tní záVěrkou. ]sme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje
přiměřený podklad pro B/jádřen í \^ýro ku auditora,

uýrók duditora
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společno§ti AUTo Hlaváček a.s.
k 31.1r.2oí3 ve všech v,iznamných (materiálních) ohledech v souladu s \Iýše uvedenou účetní záVěrkou,

zpíáva o ověření zpráVy o váazích mezi propojenými osobami

ověřili jsme věcnou spráVnost údajů uvedených V€ zpráVě o v^azích mezi propoj€nými osobárni
společnosti AUTo Hlaváček a.§., lČ:651 38 l8o, sídlem Týn€cká 669/5,77g oo olomouc - Holice, k

31,12,2or3, Hlavním předmětem podnikání společnosti je maloobchod motorovými Vozidly a opraly
motorových Vozidel, Naším úkolem je Vydat na Základě provedeného ověření stanovisko k této zpráVě
o yztazích,

odpovědnost statutárního orgánu účethí jednotky za zprávu o vžozích mezi propojenými osobomi
Za sestavení této zprá,,y o vztazíchje odpovědný statutární orgán \4ýše uv€dené společnosri,

odpóvědnost auditora
ověření jsm€ provedli v souladu s A5 č, 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard Vyžaduje,
abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat om€zenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje
yýznamné (materiálnD Věcné nespráVnosti- ověření je omezeno před€Vším na dotazování pracovníků
společnosti a na analytické postupy a \.ýběrovým způsobem provedené plověření Věcné správnosti údajů,
Proto toto ověření poskytuje nižšístup€ň jistoty než audit. Auditjsme neprováděli, a proto ne\yjadřujeme
\^ýrok auditoía.

stonovisko duditoru
Na základě našeho ověření isme nezjistili žádné skutečnosti. které by nás vedly k domněnce, že zpráVa
o ýutazích mezi píopojenými osobami společnosti AUTo Hlaváček a.s. k 3í.í2.2013 obsahuje významné
(rnateriálnD Věcné nesprávnosti.

V olomouci dne 27. května 2or4

(/t,
FlNAUDlT §.r.o.

třída svobody 64512, olomouc,
číslo auditorského oprávnění

auditorské společnosti KAČR 154,

lng.lakub Šteinfeld
auditor odpovědný za \yp.acoVání

zprály jménem společnosti,
čís|o auditorského oprávnění KAČR 2or4,

iednátel společnosti FlNAUDlT s,r.o,
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vžení přátelé,

Předkládám Vám jménem představenstva Výroční zpráru o hospodařeni akciové
společnosti AUTO Hlaváček a.s. se sidlenr v Olomouci za rok 20l3,

Pruběžně byly sledovány výsledky jednotlivých sťedisek rra provozovnách v Olomouci.
Litovli, Zábřehu, Litomyšli, Plostějově, Napajedlech a opavě, Na pravidelných poradách
vedení společnosti byly lyhodnocovány nejvýznamnější ukazatele v plnění stanovených
ročních cílů.

Na dosažení plánovaných výsledku se nepodílela jen produktivita práce, kvalita a
množství prodanýclr vozů či senisních hodin. Zaměřili jsme se i na komunikaci se stávajícími
zákazníky a to jak fomou pozvání na pravidelné jarní či zimní prol ídky, ale také v zasílání
firemního časopistt a poskytování informací o noqých modelech vozidel a nabízených
službách či prodejních akcích. Současně v souladu s Markeťngovýn plánem byly uspořáďiny
ruzné výstavy a plezentační akce,

O hospodářských výsledcích a ekonomických ukazatelích se hovoří jak ve r,ýroční
zprávě, tak v účetní Závěrce a její piíloze. Celkový výsledek společnosti je hodnocen jako
dobry, současně s tvorbou ziskuje třeba se věnovat říZení kvality a plnění standardú Iso, Za
rok 2013 byla zpracována souhmná zpráva o iikonnosti a plnění cílů společnosti, se
zaměřením na kontolní činnost a j ej í lThodnocení a následná opatření.

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 nových a
ojetých vozidel, servisní činnosti i dalších doplňiových službách,

Za dosažené výsledky v uplynulém roce děkuji všem spolupracovníkům ve vedení
společnosti a zaměstnancům na všech provozovnách a střediscích společnosti AUTO
Hlaváček a.s..

Ing. Zdeněk Hlaváček

í*'lo'/r.
§ nq,r-p l
, 
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IL vÝRočNí ZPk|y A ZA RoK 2013

1. Základní údaie

obchodní firma: AUl o Hla\áčeL a,s.
Sídlo: olomouc, Holice, Týnecká 669/5, PSČ 779 o0
Ic: 65138 l80
DatumZaložení: 4.bíen]La,1996
Právní forma: akciová společnost

Právní řád a prá\,ní piedpis, podle kterého byla společnost založena:

Zakladatel: ing. Zdeněk Hlaváček a Pavlína Hlaváčková zakladateiskou smlouvou ze dne
11.1.1996 založili akciovou společnost AUTo Hlaváček a,s, na dobu neulčitou. společnost
byla zaiožena zápisem do obchodního rejstříku dne 4.3,1996.

Prárti řád: Česká republika
Prá\,Ťí forma: akcioÝá společnost

Předmět podnikání:
Vlhoba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zl&ona
obory činnosti| Zprostředkoválí obchodu a služeb

ve]koobchod a ma1oobchod
Posk)tování softÝ,are, poradenství v oblasti infornračních
technologií, Zpracování dai. hostingové a související činnosti a
wcbo\,é pofiá1),
Realitni činnost, spíáýa a údržba nemovitosti
Pronájem a pťúčování věcí molitých
Posk)tování nebo Zp],ostředkolriní spotřebitelského úvěíu

Opravy silrričních vozidei
K]empířství a opravy karoserií
Silniční motolová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nlikladní vnitrostátní pťovozovaná vozidly o
největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny. - nlikladní mezinárodní provozoraná
vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nrlkladní mezinrirodní
provozovaná vozidly o největší pol,olené hmotnosti nad 3,5 tuny, - \,ritrostátní
příležitostná osobní, - ta\islužba

Rejstříkový soud, oprávněný k vedení Obchodního rejstříku:
- Krajský soud v Ostravě

Či,lo. pod k]eD;T je .polečnosl zapsána:
- oddíl B" vložka 1267

Místa, na kterýchjsou k nahlédnutí veškeré dokumenty a materiály uváděné ve VjŤoční
Zpťávě emitenta:

- l, v sídle společnosti AUTo H]aváček a.s.,'rýnecká 669/5, 779 00 olonouc, Holice
- 2. Krajský soud v ostravě, obchodní rejstřík



2. udaie o základním kapitálu

Výše upsaného základního kapitálu:
Výše upsaného základíího kapitálu čini 14.100,000,- Kč aje zcela splacena, Základní kapitál
je rozložen do 141 ks kmenových akcií najméno vejmenovité hodnotě 100 000,- Kč
v listinné podobě.

Popis stnrknuy společnosti:
Společnost má dva akcionáie, Ing.ZdeŇa Hlaváčka, blten Tkalcovská 693/8, PSČ 7850l
stemberk, kteď je piedsedou představenstva a,s, a Lockmead Investmeíts Ltd,, 67 -69 Agiou
NicoldoL. Ofljce ]0J. \icosia Frgomi. lČ: J05o7j,

Změny v základním kapitálu za poslední tři předcházející obdobi:
Zaposlední předcházející ťi období nedošlo k žádným změnám v základním kapitálu
společnosti.

3. Orgánv společnosti

představenstvo

zdeněk Hlaváček
Předseda představenstva od 8,1 1 ,2012
(jedinj clen piedsta!ensrra od l0..}.20'l1

Richard Dvořák
Člen představenstva od 8.11.2o12

Petr BŤvnda
Clen představeístva od 8,11.2012

Jménem společno sti j edná navenek
piedseda představenstva samostatně
a člen představenstvajen společně
s piedsedou představenstva

Dozorčí rada
Petr Hlaváček
Předseda dozorčí rady oó, 2'7 .5 .2,0II

Miluše Pokomíková
Člen dozorčí rady od 25,l1.201l

Marcela Štolcová
Člen dozorčí rady od 1.4,2011

4. Zpráva o podnikatelské činno§ti sDolečnosti a stavu ieiiho maietku

Hlavní ěinností společnostije plodej a servis vozidel. kterou můžeme rozdělit do čtyř ob]astí:
1. prodei nových vozů Škoda a KIA
2. prodej a zprostředkování prodeje ojetých vozů
3. prodej dílů a příslušenství
4, servisní činnost

Přehled prodejťr nových a ojetých vozidel zobrazuje níže uvedená tabulka:

škoda KIA Ostltni r ozy ojete voZy
2012 788 54l :]06 261
2013 1 

,79,7 638 ,711 365



V prodeji náhradních dílů a příslušenství jsme dosáhli obrat 1i4 miiionů korun. Roční
obratoť,cíl, uzavřený s hlavním dodavateiem Škoda Auto a.s., byl uzaťen na 30,6 mi] a byl
splněn na 100,61%. Stanovené cíle s Porsche Česká republika s.r,o. ve výši 4,8 mi] bylr
překočeny, dosáhli jsme 6,2 mil,, plán splněn na i29,18% a plán KlA Motols, kde cíle byly
sjednávány na jednotlivé provozovny činil 8,8 mil a byl splněn na 94.90lo Z důvodů odpočtu
odebraných garančních dílů ve výši 4,56 mil.
Servisní činnosti byla věnována z\"ýšená pozomost, především v oblasti kontroly kvality
prováděných sl]užeb. Za rok 20i3 jsme dosáhli 99,7 tis prodáných nonnohodin, což
předsta\uje nárust téměi o 4% . Významný podii na tomto nárůstu mělo otevření nového
sen,isniho střediska v Opavě - Neplachovicích,
Na jednottiťch provozovnách byl v průběhu roku dle participující značky proveden audit
1Škoda Auto, Porsche Česká republika, KIA Motors) a kontrola plnění stándardů a byla
udělena certifikace dle norem Iso 9001 2008.

organizačni struktura
Společnostje rozdělena do šesti provozoveí:

. olomouc, Týnecká 669/5

. Litovel, Svatoplukova i4l963
o Zábieh, Leštinská 32
. Litomyšl, Nedošín l25
o Prostějov. Plumlovská 183
. Napajedla, Kvítkovická 1579
. opava Neplachovice, Hlavní 220
. Opava - Komárov. Ostravská 76

Každá provozovna májednotlivá střediska dle lozsahu jejich činností - prodej nových vozů.
plodej ojetých vozťl, seň,is, prodej náhradních dílů, odtahová služba, v oiomouci navíc
klientský servis., Pod hlavní provozovnu dále organizačně spadají zprostiedkovatelé prodeje
nových vozidel.
Ve vedení ťrrmy je výkonnÝ Ťeditel, ieditel servisních služeb a finanční ředitel.

Údaje o přerušení čirrnosti:
Společnost za dobu svého podnikání ani ve sledovaném období nepřerušila ani nemá
v úm),slu přerušit svoji činnost.

údaie o aktivitách v oblasti ýúzkumu a vývoje:
ve sledovaném období nebyl prováděn žádný výZkun ani vývoj.

Udaie o aktivitách v oblasti životního pra§!ř§di
Firma ve všech svých provozovnách důsledně sleduje ťídění
ekologickou likvidaci. Všechny provozovny se zapojili do
Systém, a,s, - Ze]ená firma.

nebezpečných odpadťr a j ej ich
progTamu společnosti REMA

2011, 2012 2013
Celkem
zaměstnanců 147 147 155



Fitma zajišťuje pravidelné školení a zlTšování kvaliíikace a odbomosti všech svých
zaměstnanců v oblasti servisních služeb, plodeje i managementu- Řada z nich se zapojila do
certifikačního programu, organizovaného hlavním dodavatelem a smluvním partnerem Škoclc
Auto a.s., Porsche Ceská republika s.r.o. a KIA Níotols.

údaie o orqanizačních složkách podniku v zahraničí|
Společnost nemá žádné organizační složky v zahraničí.

údaje o investicích
investiční činnost v uplynulém období byla v rozsahu běžného provozu a obnovy provozního
majetku.
v nadchliejícím období je třeba počitat s ÝJnucenými investicemi v_r.lolanými změnou
kvalitativních standaldů pro obchodní a servisní prostory a jejich \ybavení ze strany
dodavatele Škoda auto ČR. V současné době probíhájejich kvantifikace. Dá se předpokládat.
že se bude jednat o nemalé investice v iádech milionů korun.

Inye§tiční činnye§ ost (! tis.
2012 20l3

NehmotíÝ IM 2I15 2 509
Pozemky 195,1 0
Budow a sta\ bV 0 0
Stroie a zaiizeni 444 608
Vozidla 19 366 19 735
ostatní 0 0
Celkem 23 909 22 852

Finanční innan \cstice (l, tis.
2012 20t3

Investice do akcií 0 0
posk}tnuté půičkv 4 000 ,75

5. Vvbrané ekonomické ukazate|e

2012 2013
Tůby za zboží tis, Kč 6l3 524 1 154 230
VÝkonv tis- Kč 40 8,7,7 53 ]]8
přidaná hodnota tis. Kč 40 ,712 50 6l2
Hospodářský vÝsl.po zdanění tis. Kč 8 531 ]3 954
Rentabilita tržeb % 1.95 ] .71
Běžná likvidjta 1.20 |.2,7

stá]á aktiva i]s Kc 44 895 ]7 88]
oběžná a ostatní aktiva tis, Kč 149 023 185 295
vlastní kapjtál tis, Kč 7I 430 81 592
cizí zdroje a ostatní pasiva tis, Kč 122 488 1,11 586
Cash flow tis, Kč 6 263 -11 668



6. cíle a meúody říz€ní rizik §T}olečnosti

Hlavním cílem iizeú rizik společnosti je předejít neočekávaným situacím uvnitř vlastní
společnosti, tak i pružně leagovat na situaci na trhu a na ekonomickou a politickou situaci ve
státě.
Hlalrrími metodami řízení je pravidelné vyhodnocování vlastních tí,sledků, prováděíí
finančního auditu, auditu jakosti (ISo 9001:2008), rozbor \"ýsledků kontrol ze strany hlavních
dodavatelů (Dílenské tesry, Mystery shopping) a zpětná vazba ze strany našich zákazníkri
( css, DCSD.
v případě Zjištění odchylekjsou prováděna opatření a stanoveny konkJétní odpovědnosti.

/. Ucale o !}ryoll clnúostl

význarnné udáosti, ktelé nastaly po datu účetní závěrky:
- po datu účetní Závěrky nedošlo k žádným udáiostem, Lleré by měly zá\,iný dopad na

účetní závěrl-u Za rok 20 1 3
Piedpoklad pro Tok 2014

- na základě porovnání předběžného plrinu aýýýo:e I-4l20I4Ize usuzovat, že
hospodářský výsledek za rok 2014 bude odpovídat našemu pliinu.

I. účnrNí zÁvĚnrt zot:
viz příloha (včetně ověiení auditorem)

v olomouci, dne 26.5,2014
Z!avrl;t"_-,

*- B,ťéjn,;*ffiá§_ .;
\-l,',i;:'i!ť^ilž
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AKT VA řéd
Běžné účelniobdobí [,4ir,úč

Brutto
1 2 3

Net1o

AKT|VA CELKEM (ř,02 + 03 + 31 + 63) 001 264 217 J,l 039 22317a 193 918

PohledáVkv za uDsanÝ zák]adní kaDiiál a02 0 0 0 0

B DIouhodobÝ maietek (í 04 + 13 + 23) 003 72 9,15 ,35 032 37 883 44 895

B.

B, l. 1

2

3

5

6

7

8

DloUho.iobÝ nehmotnÝ maiétek (ř.05 až 12) 004 7 260 "3 918 ,l 958

zřizayací \rÝdaie 005 0 0 0 0

Nehmotné výs]edkv výzkumu a vývoie 006 0 0 0 0

soít.^/aíe 007 5 26a -3 640 1 620 1958
ocenite ná práVa 008 2 000 -218 1 722 0

Goodwill 009 0 0 0 0

J ný d]ouhodobÝ nehmotnÝ rnaieiek 010 0 0 0 0

NedokončenÝ dlouhodobÝ nehínótnÝ ma eiek 011 0 0 0 0

posk},tnuié zá|ohy ná dlouhodobý nehmoiný maielek 012 0 0 0 0

B, l,

B,]1
2

3

5

6

7

8

9

DloLlhodobý hmotný majeték (ř.14 až22\ 0l3 53 í55 -31114 22 041 27 937

a14 1 954 0 1 954 1 954
staVbV 015 999 440 559 591

samostatné moviié věcia souboív movitÝch věcí 016 43 793 -25 507 18 286 23 6a2
pěstiielské celkv irualÝch Doíostů 017 0 0 0 0

Dospěá zvířaia a ie ch skuoinv 018 0 0 0 0

J nÝ dloulrodobÝ hmolný maietek 019 a2 0 82 82

NedokončenÝ dlouhodobÝ hr.oinÝ maielek 020 0 0 0 46
poskvlnuté zálohv na dIouhodobÝ hmotnÝ maietek 021 0 0 0 0

oceňovaci rozdil k nabvlemu ínaietku o22 6 327 -5 167 1 160 1 582

B,

B

lll

]ll 1

2

3

5

6

7

DlouhodobÝ finanční maietek (ř. 24 až 30) D23 12 500 0 12 500 í5 000
podilv _ ovládarrá osoba a24 6 425 0 6 425 5 000
podiy v účeiních iednotkách Dod oodslainÝrn vlvem 025 0 0 0 0

ostatní dlouhodobé cenné oaDírv a vkladv 026 0 0 0 0

Půjčky a úVěry _ ovládana nebo ovládajíci, podstalný VlV 027 6 000 0 6 000 6 000

Jiný d]ouhodobÝ finančni maietek o28 75 0 75 4 00c
pořizovanÝ d]ouhodobÝnnančni maiélek a29 0 0 0 c

Posk},tnUié zálohy na dlouh odobý íinančn í majetek 030 0 0 0 c



1* a,air\
//.\J Ý \

_.|' §j:_*B 2E l}lL

-, lP*, ěq^ ._',

'3t,l;]ý?
Běžné účetní období ltl]n.úč

Neito
4

Bruiio
1 2

Neito
3

c, oběžna aktiva (ř.32 + 39 + 48 + 58} 031 180 539 ,6 007 174 532 143 201

cl zásobv (ř,33 až 38) a32 93 039 _3 996 89 043 a4 628

C, 1, 1

2

3

5

6

Materiá 033 395 0 395 304

Nedokončená výroba a polotovarY 034 1 400 0 1 4a0 0

Vyrobky 0 0 0 0

N,4ladá a oslatnížvířala a ieiich skup nY 036 0 0 0 c

Zboži a37 91 244 -3 996 87 24B 84 324

poskvtnuié zálohv na zásobv 038 0 0 0 c

c, l] Dlouhodobé DohledáVkv (ř,40 až 47) 039 1 260 0 1 260 í 5í0
c l1, 1

2

3

4

5

6

7

8

Pohledávky z obchodních VáahŮ 040 0 0 0 0

Poh|edáVl.y_ ovládáná nebo oVáda|ic osoba a41 0 0 0 0

Poh edáVky - podstalnÝ V|iV a42 0 0 0 0
Poh edáVky za společníky členy družstva a za účastníky
sdrUžení 043 0 0 0 0

DioL]hodobé poslyln!lé zálohy o44 26a 0 26a 26a

Dóhádné účiv aktivni a45 0 0 0 0

Jiné DohledáVkv 046 1 000 0 1 000 1 250

odložená daňová pohIedávka 047 0 0 0 0

C ll Klátkodobé pohlédávkv (ř.49 až 57] 048 77 603 "2 011 75 592 36 758

c ll , 1

2

3

5

6

7

8

9

pohledávkv ž obchodních vziahů 049 51 722 -2aI1 49 711 22 596

pohledávkv _ ovládaná nebo ovádaiíciosoba 050 0 0 0 0

PohledáVkY - podstatnÝ vliV 051 0 0 0 0
Poh edáVky za společniky, členy družstva a za účastníky

o52 735 0 735 0

sociáln í zabezDečen í a zdravoln í Doiištění 053 0 0 0 0

stát _ daňové Dohledávkv o54 18 32a 0 18 32a 6 355

kíálkodobé Doskvinuié žálohv 055 2157 0 2157 2 83]

Dohadné účtv aklivní 056 4 030 0 4 030 2 a57

Jiné poh edáVky 057 639 0 639 2119
c, V, Krátkodobý finančnímajéték {ř, 59 až 66) 058 0 8 637 20 305

c]V 1

2

3

059 0 1 394

učlv v bankách 060 6 933 0 6 933 18 288

KíátkodobÝ cenné oaDííV á DódílV 061 71 0 71 623

Poř zoVaný krát1.odobÝ f nánčni maie|ek 062 0 0 0 0

D, l,

D, 1, 1

2

3

Časové rožlišeni (i.64 až 66) 063 10 763 0 5 822

Nákladv příšlích období a64 1 108 0 1 108 41o

konrDlexni nák]adv Dřišiich obdobi 065 0 0 0 0

příjíny příštích období 066 9 655 0 9 655 5 412
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PASlVA

b

íád Běžné úč,

5

l\,4in.úč

6

PAslVACELKEM íř.58+88+ 12, a67 223 17a 193 918

Vlastni kapilil (ř.69 + 73 + 80 + 83 + 87 ) 068 81 592 71 430

1

2

3

základní kapiíá| íř.70 až72'1 069 14100 14 í00
Základnikapitál 070 141ao 14 100

Vlastniál,ce a v aslnlobchodnl podiy ( 071 0 0

Zrn ěny základn iho kapiiálu 072 0 0

A, ll,

A, ]l, 1

2

3

5

6

KaPitáIové fondy (ř. 74 až 79) 073 ,l 425 0

Emisníážio 074 0 c

oslatni kapitáloVé fondy 075 0 0

oceňov.c, .o/diy z piec.'ren, ŤéiellJ a záVaz.ů 076 1 425 0

oceňovací rozdíly z přeceněnípři přeíněnách spo ečností 077 0 0

Rozdí|y z přeměn společnosií 078 0 0

Rozdiy z oceněnípři přeměnách spoečnosti a79 0 0

A, ll]

A ll, 1

RezeíVní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř, 81 + 82 } 080 2 a2o 2 820
Zálonný lezeívn fond / Nedellielny íond 081 2 82a 2 820
statulární a ostatnííondv 082 0 0

2

3

Výsledek hospodářeníminuIých let (ř.84 + 85 + 86} 083 49 293 45 979
Neíozdělený zisk minulých let oa4 49 293 45 97g
Neuhrazená zlíái3 m nu ých let 085 0 0

Jiný Výsledek hospodařeni m]nu|Ých ei 086 0 0

Výsledek ho§podaření běžného účetního období(+/_)

/ř,Oí - (+ 69 + 73 + 80 + 83 + 88y
a87 í3 954 8 53,1

B cizí zdroje ř, 89 + 94 + 105 + 117) 088 140 235 12,1 22,|

B, l.

B, l,,]
2

3

Rez€rvy (ř, 90 až 93) 089 l 300 0

RezeíVy pod]e zvlášiních práVnich předpisŮ 090 0 0

Rezerva na důchodY a podobné zévazkv 091 0 0
Rezerva na d.ň z prjínů 092 0 0

093 1 300 0

B, l,

B, l] ]

2

3

5

6

7

8

9

10

Dlouhodobé závazky (ř. 95 až 104) 094 í 553 2 004
Závazky z obchodních Vžlahů 095 0 0
ZáVazky _ ovládana nebo ovlada]lclosoba 096 0 0

Závazky podstatný VljV 097 0 0

Závazky ke §polečníkům, čenům družsiva a k účastníkům sdíužení 098 0 0

DloUhodobé přiiaté Zá ohy 099 500 500

Vydané d]uhopisy 100 0 0
D]oUhodobé směnky k úhradě 101 0 0

Dohadné ú&V pasíVni 1a2 0 c

Jiné zévězky 103 0 c

od]ožený daňový záVazek 1oA 1 053 1 5a4
!



PAS VA

b

řá Běžné úč.

období
5

I/in,úč,

6

B, ll ,

B, lll. 1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

Krátkodobé závazkv íř. 106 až í16) 105 60 793 40 Ma
závazkv z obchodních vzláhů 106 51 099 30 236

závazkv - ovládaná nebo ovláda íci osóbá 1a7 0 0

Závazky _ podsiatný VliV 108 0 0

závazkv ke společníkům. čenům díužsiva a k účastníkúm sdružení 109 0 3 991

Závazky k zaměsinancům 110 27oa 2 591

Závazlv ze soc,álriho 7ébelpecerI a ld,avolnIho Doi,šrén l11 1 5a7 1 A25

stál daňoýe závazkv a dotace 112 288

kíalkodobé přiiaié zá]ohv 113 1 579 1089

114 0 0

Dohadné účty pasivní 115 611 528

116 0 0

BV.
B, lV, 1

2

3

Bankovní úvěrv a VýDomoci íř. 1,18 až 'I20) 117 76 589 79 069

Bankovni ůvěrv dIouhodobé 118 0 1a4

Běžné bankovní úvěrv 119 25 085

kráikodobé íin an čn í vÝpomoc] 120 51 504 55 432

C, l,

c, 1

2

Časové rozlišeni |ř.122 + 123) 121 í 351 ,l 267

Výda]e přištich obdobi 122 1 261

Výnosy příštích období 123 18 0

PráVní forma úěetní jednotky akcioVá společnost

Předmět podnikání nebo jiné ěinnosti

26.52014

12 a0

Podpisový záziám osóby odpovědné za sestaveni účeinizáVěrky

PáVe K aus

Podpisovýzéznam statutárního oígánu nebo 

'zické 
osoby kle

lng, Zdeněk Hlaváček _ předseda představenstva a s,

.t. )..l;,,;
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označení TEXT

b

c
řádku

skutéčnóst v

,1

I Tžby za Drcdei zbaži 01 1 154 23a 613 524

Nál]ady Vynaožene na prodane zboží 02 1 1a7 ď2 575 26a
obchodní marze (i, 0í_02) 03 46 598

ll,

1, 1

2

3

Výkony (ř.05+06+07) a4 í18 40 877

Tžby za prodeivlaslnich výrobků a §lužeb 05 51 719 42 912

Zněna siavu Vnitíopodnikových zásobVlastni vÝrobv 06 1399

07 0 0

B

B

B

1

2

VÝkonová spotřeba {ř, 09+10) 08 49104 38 429

Spoiřeba materiálLr a enerqje 09 15 716 12 060

SlUžby 10 33 388 26 369

Přidáná hodnota (ř, 03+04_08) 11 50 6,12 40 7,12

C

c
c
c
c

1

2

3

osobnínáklady 12 57 260 55 307

13 40183 40 177

odměnv č]enům oroánů sooiečnostia družsiva 14 1 896 466

Náklady na soc]áh í zabezpečen í a zdravolnipoiištěni 15 14 422 13 945

Soc a n naklady 16 759 719

l) Daně a pop]aiky 17 1 24a 1033
odpisy dlouhodobého nehmoi]rého a hmolného ína eiku 18 8 997 8 028

l]l,

ll] 1

2

Tžby z prodeie djouhodobého náietku a materiálu íř. 20+21 19 19 692 12673
Tžby z píodeie dIouhodobého maietku 20 19 692 12673
TžbV z prode e maler]álLr 21 0 0

1

2

zŮstatková cena proc'aného dlouhodobého majetku a materiálu (ř, 23+24 ) 22 17 238 10 466

Zůsiatková cena prodaného dlouhodobého rnajeiku 17 238 10 466

24 0 0

G
Změná slavu rezeíV a opravných položek V píovozni oblasti a komp exních
nák adů přišiích období 25 6 389 1 a25

V, osialni plovozni Výnosy 26 44 23a 37 513

H, oslatni proVozni n;IladÝ 27 2 785 5 0BB
převod provozn ch vvnosů 2a 0 0

Pievod provoznich nak adů 29 0 0

Provozní výsledek hospodaření

I |a. 1 1 -1 2-1 7 -1 a + 1 9 -22-25 1 26 -27 + |"28) -í-29J l

30
20 617 12 801



označení TEXT

b

c
řádku

sk!iečnosi v účetním óbdóbi

1

m]nu ém
2

Vl Tížby ž prodeie cennÝch papíd a podílů 31 340 2794
J. prodané cenné papirv a oodí|v 32 331 2 609

V] ,

Vl] 1

vll. 2

Vl :

Výnosy z dlouhodobého finančního maietku ( ř, 34 + 35 + 36) 33 0 0
Výnosy z podílů V ovládaných a řizených o§obám a V účetn ích jed noikách pod

34 0 0

ýÝnosv z oslahích dlouhodobÝch cennÝch oáoků á oodiů 35 0 0

vÝnosv z ostainího d ouhodobého íinánčního má]eiku 36 0 0

V ll, VÝno§v z kíátkodobého finančního maietkLr 0 31

K, Nák]ady z finančniho maietk! 38 0 0

lX VÝnosv z přecenění cennÝch Daořů a der]Vátů 39 0 10

L Náklady z přeceněn i cenných papírů a derivátů 4a 222 61

[,4 změna slavu rezerv a opravných Doložek ve íinančníob]ásti 41 0 0

X 42 279

N. NákladoVé úroky 43 1 687

Xl, osiainí finančni Výnosy 44 1153 14a

o. ostatni inančni nákladV 45 1 762 901

Xll Převod finančních \^inosů 46 0 0
převod finančnich nákladů 47 0 0

Finančn í yýs ledek hospodaření

(ř.31 _32+33+37_38+3940 41 +4243+ 4445-(46)+ í47l\ l
48

-1 926 -,1 988

o

o

o

1

2

Daň z přiimú zá běžnou činnost (ř, 50 + 51] 49 4 737 2 282
-sp alná 50 5 188 ,1 835

51 -451 447

Výslédek hospodařeníza běžnou č'nnost (ř. 30 + 48 - 49) 52 í3 954 8 53í
xll [r]inrořádné vÝnosv 53 0 C

54 0 c

s
S

s
1

2

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

56 0 0

57 0 0

lr4imořádný yýsledek hospodařéní (ř.53 _ 54 _55 ) 58 0 0

oievod podilu na ýis eok_ 1,ospoda'e-l spo ečnilů1 ( -] 59 0 0

VÝsl€d€k hosoodařéníza účetní období í+/.] {ř, 52 + 58 _ 59] 60 ,l3 954 8 531

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/_) (ř, 30 + 48 + 53 _ 54) 61 í8 69í 10 813

26.5 2a14
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příloha k účeiní závěrce
spo|ečnosti AUTO HIaváček a,s,

k31, 12, 2013

Přjloha je zpracována v souladu se zákonem č, 563/9lsb, o účetnictví, Y platném aění s \Thláškou č,500,'2002
Sb,, § Českými účetnini standardy pro účetrrí jednotky, které účtuji podle \,yhlášlq č. 500 2002 sb Udaje
při]ohy lTcházejl z účetnich písei]rností účetníjednotlq (i:četnl dok]ady, úče11li knihy a ostatní účetni písemnosti)
a z dalšich podkladů, kteíé má účehríjednotka k dispozici, Hodnotové údajejsou Vykázány v iisících Kč, pokud
není uvedenojinak.

Obsah přílohy
obecné údaje
1, Popisúčetníjednotky
2, lvlajetková či sm uvní spoluúčast účeiní jednotky V jiných společnostech
3. Zaměs1nanci spoiečnosii, osobní nák]ady
4, Poskytnuiá peněžiiá čijiná pněni

Používané účétní metocly, obecné účetní ásady a způsoby oceňování
1 Způsob oceněni majelku

1_1_ zásaby
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4, opravné položky k majetku
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Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkázu zisku a ztráty
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1 2 Nehnrohý dlouhodobý majetek
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1. Pohledávky a záVazky

1,1, Poh edávky po ]hůlě splatnosii
'1-2- Pohedávky azávazky s dobo! spla|nostl delši než 5 let
1,3, Poh]edáVky a závazky k podnikům ve skupině
1,4, ZáVazky po lhůtě splalnosli
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2-7, Penziní závazky a záVazky vůči účelním jednotkám V konsolidačním celku
3, Síovnalelnost s minulým účetním obdobím
4, Významné události mezi íozvahovým dnem 31,12,2013 a datem sestaven i účelní záVěíky

Vlastní kápi€l
1, Zvýšení nebo snížení vlastn ího kapitálu
2, Rozdělenízisku. náVíh na lozdělenízisku
3, Základníkapitál

výnosy z běžné činnosti
Doplňující údaje k přehledu o peněžních tocích
odtněny auditorské 5polečnosti

Přehléd o změnách vlastního kapiálu



obecné údaje

1, Popis účetni jednotky í§ 39 odsí í'

Název: AUTO HlaYáček a.§.

sidlo: Thecká 669/5, o]omouc , Holice

PráYíí forna: akciová spo]ečnost

předmět činnostike dni uzaviráni účetních knih:

ICo: 65] 38 ] 80

. DŤoba, obchod a s]užby neuvedené vpří]ohách t ž 3 žinost€nského zákon3
obory činnostj: Zprosďedkováni obchodu a s]užeb

vclkoobchod a inaloobcnod
posk)lovani Soíiware. poradenstvi v oblasti inlbrmačnich technologii. Zpracovánídal.
hostingové a Souvisejici činno§ti a Webové portálj,

Ťcalitnj činnosi, spráVa a údržbanemovitoý
p],onájen a půjčování !čcí mo!i!ýclr
posl(}.toYáni nebo zprosředko\,áni spotřebitelského úvěru

. opra\ry silričnich vozidel

. k]empiřství a oprava kaloserií

. §i]nični motorová doprava (nák]adni \Ťjťostátrrí provozovaná vozjdly o největšj povolené hmornosti do
3,5 tuny včetně, nákladní \,Ťitrostátni provozovaná vozidl} o největší povolené hmotnosii nad 3,5 tunv,
nlík]adní mezjnářodni provozovaná vozidly o největši povolené hmotnosti do 3.5 tuny včetně. nák]adni
mezin&odnj provozovaná vozidly o největší povolené bmotnosti nad 3,5 tuny. vnilŤostátní při]ežitosrná
osobní, t6xis]užba)

Datun vzniku §polečnosti: 4,3. l99ó

RozvahoÝ den: 3l. l2. 2012

osoby, které Inaji podstain}. n€bo řozhodujíci Yliv na úč€tnijédnotce|
(výše podilu na základním klp;táIu v %)

Jméno fyzické osoby! název
právnické osoby

sidlo/adr€§a sI€dované účetíí
období

Minulé účetní

Dodíl íi.D/. Dodíl
Lockmead Inv€stmentLtd. 67 _69 Agiou Nicolaou,

offic€ 103. Nicosi, Ensomi
13 l00 92,9y. 13 100 92,9,^

změny a dodatky provedené v účetnín obdobív obchodnín Ieistříku;

Dnem 8,] 1.2012 vzniklo členstvi V představenslvx panu Zdeňkovi Hlaváčkovi. fuchardu Dvořákovi a panu Petru
Bryndovi _ v obchodním rej§iříku změna zapsána dne 19,j,201], Předscdou představenstva b,vl Zvolen {:lne

8,] 1,2012 pan Zdeněk tllaváček v obchodnim rej sřiku Změna zapsána dne l9.3,20l3,

organizační §truktura účetníjednotky a její zá§adni zněn} v uplynulém účetním období

Účetníjednotkaje V rámci podniku rozdělena do 8 provozů. z nichž každýje rozdělen do 5_13 Středisek,



Členové statutárních a dozořčích orgánů ke dni uzavíráni úč€tnich knih:

Hlaváček Zderěk Předščdá.ře.]§lávenštva
Rjchard cIen piedsla\ enst\a

BŤrŤda Peti, clen Diedýa\enýVa
Hlaváček Petl předseda do7orči radv
pokomiková

Stolcová Mafce]a

2. Majetkové či smluvní spoluúčast účetní jednotky vjiných společnosíéch r§ 39 odst 2)

Účel.]í iednotka mároáodující vliv v účetní iednotce:
AUTo filaváček - klientský servis s.Ť,o., IČi 278 4] 17]
Podíl na základnín kapitálu: 1 00%
Výše vlastního kapitálujednoiky| 6 145 ti§. Kč,
Účetní \.ýs]edek hospodaření: -280 iis, Kč

- neby]a uzavřena ovládaci smlouva ani snlouva o převodu zisku

3, zaméstňanci spoléčnosti, osobní háklady (§ 39 adst. 3, 4)

(náklady v dS, Kč. priměmý přepočtený počet Zaměstnanců v osobách)

počet záněÝnrnců celkem z toho členoté řídících ořpánů

Průnémý přepočtený počet 155 I47 ó
40 18] 10 I,77 2 593 j ,101

odněi), členůn statulámí.h orgánů 1 800 3?0 1800 360

odmčn! člcnlim d.70rčího nlqánn 96 96 24
Nák]ndv na cn.iálni 7,heh.čcni 14 422 13 915 ] 4l6 ,]]8

759 ,l ]9 0 0

osobní náKady ce]ken 57 260 55 307 5 833 5 103

4. Poskytnutá peněžitá čijiná plněni statutárním a dozoíčím orgánům společností (§39 odst. 4)

neby]a poslq4nuta

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňováni
(§ 39 odsl, 5'

Předkládaná účet Závěrka společnosti byla Zpracovana na základě zákona č. 563/9] Sb, o účernictvi. v p]atném
Z1ěnl. vy]r]ášky č.500/2002 Sb, a Česrych účetních smndardů p.o účetní jednotlf, kreré účtují podle Dhlášky
č, 500/2002 sb,

1, zpúsob ocenění majetku (§ 39 adst. 5a)

1.1. Zásoby

účtováni zásob

ploláděno způsobe Á:
Náhfulrní díly, přislušensýí, no]jé a oieíé ýa? jsou příiímán} fia :ákladě pi a enkf ,pldcoýané p.,!run,\n
systénen LCS Helia| Greeň, přiÝýdejije apě! ýyslmaú auidejka. Ke každé příienu d ide jce vniká
př ís hlšla; i e dhoíl iýý úč e l n í do kI o d.



- oceňoýá í rúsab \ytýořenýchýlashí činnosíí (nedoka če áyýřoba) přiné nákiadr ýynaložené (spoířebd
přínéha mdteliúl + nzdaýé náklaďl + nepří]né řežijní náklaulL na,aká.ku
- aceňoyání nakupaýaných zás ob: ýe skutečry;ch pořizo|,acích cehách,přúe dLe dadacíha lislu ad
dadawlele+ ýe.lejší náklaí (např. pošloýllé)

vedlejši pořizovácí náklady 2ahřnoYané do oc€něnizásob
a) obDkle zahnoýa é d.a poři.o.racích ceh: dopřtNné, Prcýize, skanta, pajistné, cla, asldtní

1.2, ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majeikU Ýytvořeného Ýlastní činno§ti
V€ sledovaném obdobi nebyl \Ťvořen žádný d]ounodobý maj etek vla§tni čjlrnosti,

1.3. océnění cenných papírů, podíIů a mljetkových úča§tí

Při pořizeníjsou cenné papiry a podíly oceněny pořizovaci cenou, oceněni při prodeji (úb)tku) cenných papírů
Stejného díuhu v souladu S § 25 odsl, 3 zákona o účetnictvi je úb}Ťek slqného dru]ru cenných papírů oceněn
pomoci ceny zjištěné vážnýln aíinnetickim pruměrem, ocenění ke konci rozvahového dne v souladu S § 27 odý,
1 Zákona o účetnict,\,:i se cenné papíry na rlčtu 25] oceňuji leá]nou hodnotou Zjišlěnou na zák]adě ťžni hodnory
podle Burzy cenných papíŤů PŤaha,

Podi] v Llčetnijednotce pod podstatným v]jvem je oceněn leálnou hodnorou vlastniho kapjlá]u 1ólojednotky
k daru 3 t,12,20l2,

1.4. oc€nění příchovků a přirůstků zi,iřat

2. způsob stanovéní leprcdukčni pořizovací ceny (§39 odst. 5a)

nepoužíváme

3. změny oceňováňi, odpisování a postupú účtováni (§39 odst. 5a)

(pasíury, odpísaýání, uspořáůiní palúekúčel"í zu,\ěrlq, absdhaýéha v,n eze í pola:ek účehí :lr!ěrh!L, zPlisobu
oc eňaý ání p os lupů úč! oý ání)

4, opravné položky k majetku (§39 ódsí. 5c)

Ve sledovanén účetrrím obdobi byiy rozpušiěn_v opravné položky k nepromlčeným pohledávkám za odběřaleli,
kteÉ jsou po splatnosti vice než 6 měsjců ve výši 3t0 tis, Kč a Tivořcny ákonné opra\.né po]ožky ve \.ýši 22,1
tjs, Kč a účetní opíavné po]ožk_v ve \.ýši 1179 tjs. Kč, celková hodnota opravných položek kneprom]čeným
pohledávkám byla k31,]2,2013 2 0l2 ris, Kč, Zdrojem infomrací pro §tanovení \"ýše oprawých položek k
poh]cdávkáin by] Zíkon o rezervách č, 593/]992 Sb, a údaje z jnventarizace pohledávek k 31,12,201j,

Ve sledovaném období by]a Ý}ívoiená účemí opŤavná po]ožka k záSobám neobrátko\:ých náhradnich dilů ve výši
3996 ti§. Kč. Zdrojen infornaci pro ýanovení i"iše opralŤé položky by]y údaje z inventarizace Zásob
k 31,12,2013

5. odpisování (§39 oút. 5a)
q adpíloýj, plán účeíních ad?isů dlouhodobého hmofuéha najelku účetní jedkolkd seslavila ,, ifilerních

sněmicích, kde l}chárcla Z piedpotládanéha opalřebení zařEaýdného ndjeíku odpoýíddjícíha běžnýn
p odnínkán j e h o paužíý ání,



b) odpisavý Plán 1ičefuích adpků nehmotného tllauhod)bého najeílal l)ycházel z usldnowní §28 odsí.2
zákanač.563/]99] Sb_, a účefuiclýí. Účefuě se nehnafuý ndjelek ódepi|uie po dabu 3ó nasLu..

systém odpisování d|ouhodobého majetku Y pořizovaci ceně do .l0 000j- Kč

HnoElý majetek do 1 0 tis. Kč se účtuje na do nákladů na účei 50 ].

Flr,trotný majetek nad 20 tis, Kč a do 30 tis, Kč Se účtuje pře§ účet 112 Materiál na sk]adě a při spotřebě do
nákladů na úče! 50], Účetnijednotka vede podrozvahovou €vjdenci iohoto majetku až do dobyjeho .ryřazení či
likvidace.

Hmotrrý majetek nad 30 tis. Kč a do 40 tis, Kč je účtován na účet 022 Dloúodobý hmohrý majetek, Doba
odpisováníje stanovena na zakladě doby použite]nosti,

Drobný nehmoiný maj€t€k do 5 tjs, Kč je účlovan do nák]adů na účet 5l8 oslarni služby, Djma soli§are, kde
Je stanovena fuanice ]0000,- Kč, software vpořizovaci hodnotě nad 10000,_ Kč se účluje na účet 013. doba
odpisování činí 48 měSiců.

oceniie]ná práVa a licence se účrují na účet 014. doba odpisovánl §e stanovuje v délce trváni p]atnosii ]icence.

sy§tém odpisování d|ouhódobého majetku Y pořizovrcíceně nad 40 000!- Kč

Syýém odpjsování je stanoven na Zák]adě \,nitřni úč€tni směmice a je v souladu se Zakonem o dani zpříjnru
č,586/1992 Sb. D]ouhodobý majetekje daňově odepisován Z},chleně, Účemě je odepisoÝán lineámě na Zák]adě
zaťíděni do sKP a odepisován po dobu, ktelou stanovi zákon o danjch z přijnů,
oceňovací rozdi] je účetrrě odepisován rovnoměmé po dobu 180 měSiců.

6. Přepočetcizich měn ka českou měnu (§39 odst. 5c)

?ři přepoč!1l.í.ích něn na českau něnupóúiýá společnosí:
- dktuálnidenní kuE ýyhlášenj ČNB

Doplňujíci údaje k rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty (§39 odst, 6)

1. Majetek

l. l. Hlrvní skupiny dtouhodobého hmotného rnajeiku

zůstatková cena
31.12.13 31.12-12, 31.12.|3 31.12.12 31.12.13 31.12.12

Budov!. hah, §lel bY 999 998 140 101 559 59l
samostatné movité vě.i
a soubon,movitÝch věcí

.ť3 793 46 872 7,5 501 23 |90 l8 ?86 2,3 68x

sťoie. přistroie. Zařizení l0 416 9 8,72 8 10] 7 49]] 2 o15 2 3,79
DoDraní Drošrředk! 2,1 613 31 214 ]l591 l0 ]85 ]6 079 2] 029

2 695 2 8j9 2616 2,7l5 19 121
}Lnotný DM do 40 000., 2 979 2 941 2 896 2,79,7 83 ]50
,Iiní DM 82 82 0 0 82 82

1 95,t l 954 0 0 1 954 t 954
NedolončenÝ dl. mai. 0 46 0 0 0

oceňovací rozdil
k nabyténu majetku

6 327 6 321 516,7 4745 ló0 l 582

cELKEM 53 155 56 279 31 1l4 2a 342 22 041 2,7 931



1.2. N€hmotný dlouhodobý majětek

sledované obdohi Minulé období
opráYkv oDrávky

Sofi\are 5 2ó0 3 640 1,751 2,193
ocenitelná Ďráva a licence 2 000 218 0 0

2. Daň z příjnů

2013 2012
Zi§k před zdaněnin,i
Položky zlyšující základ daně
Po]ožky snižujici Zík]ad daně

Zdanirelný přljem
odeče1 daňo\.ých árát
o§iatni odčitate]né položky dary
Zák]ad daně (zaokouh]ený na tis, dolů)

]8 691

9 279
495

27 4,7 5

0
,75

2,7 40a

]0 8]3
3 0ó5
4l25
9,753

0
0

9 753
sazba daně z Ďřijnu 19% 19%
sle!! na dani ]8 18

Splatná dan 5 l88 ] 8,] 5

Ro/dl dane / prUnu / picd( hol,( h le, |icel 428, 0 0

Sp]ahrá daň 5 188 1835

3. Doměrky daně z přijmů za minulá účetní období

Nej§ou.

4. Rozpis odloženého daňového závazku

20l3 20l2

Položl§, odložené daně

od]ožená

Dohledávka

odložená
daňová

odložená
daňová

odložen_Ý
daňo\"ý

Rozdil meži účetní a daňovou
zť§tatkovou cenou dlouhodobého

5 ó8:] 6 335

ostatni přechodné rozdíb, (oceňovaci
.ozdilkmaieiku) ] 160 ]582
Učetni opra\.ná položkake zboží

Rezeíq oýatni roč bonusv ]300

celken ],]00 6 843 7 911

Netto l 053 l 504

K 3l, 12. 2013 čini od]ožený daňo\.ý Závazek ] 053 ti§. Kč,



Tvorba
2tll3

C€řpání
2013

Zů5tatek
31.12.13 1,012

cerpání
2Il12

Zů§tatek
31.12.12

zákonné rezervÝ 0 0 0 0 0
Rezerva na oDfaw DM 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
Rezefla ročníbonus\ l300 0 1300 0 0 0
C€lkem 1 300 0 l 300 0 0 0

6. Rozpis dlouhodobých bankovnich úvěíů k 31_12,2013

Viz, SpotŤebitelské úvěr_!

7. Rozděleni bankovních úvěřú a půjček

5. RezeNy

Spotř€bitelské úvěry

čis]o
věřilel

datum
čemání ukončeni úvčru

splatno
do] nad l

3],12,20l3
,72036,14 cSoBL 26-3 -2012. 26,3,2014 655 570 85 0 85

Celkem 655 570 85 0 85

8. z4ištění úvérú - rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Spo]ečnost nen]á lrmotný majerek žatížený zastavrrún praleín, U\eD j§ou zJjisreni zasravnínr práÝen k
nenovitosiem vla§tněnimi společností Hlaváček development a,§, na Zák]adě smlouvy o zřizeni zástamiho práva
knemoviiostem č, 3054/1215ó29 mezi ČsoB a,s, a l]]aváček development a,S, Úvěry jsou dá]c zajištěn},
zásravnim právem k poh]edávkám Společnosij na základě smlouly č, :]055/12/5629 mezi AU'l'o Hlaváček a.s, a
csoB a,S, a dále blankosměnkou na aval Ing, Zdeněk Hlaváček dle dohody o $plňovacim prá\tl Smčnečnén
č.3059|12l5629 .

9. Výše splatných závazků pojistného na sociálni zabezpečení a příspěvku ha státni politiku
zafiěstnanosti

Kráťkodobé úvěry a přijaté půičky
stedované období

UYěrový Zůstrt€k k
31.12.20t3

Uvěrový Zústat€k k
31.12,.2012,

Revo]vinso\"; úÝěr č,5853/07/5 l 54 25 000 25 000 25 000 23 000
Kontokorentní úÝěr č,585 l /07/5 l 5.1 5 000 0 j 000 0
Půička ]ns, Zdeněk Hlaváček 4 000 4 000 4 000
Skofin s,.,o, 2 000 2 000 l 500 l500

SoB Leasjns a.s, l00 000 49 50,1 000 53 932
celkem 136 000 ,l6 5í4 l30 500 82 ,l32



10, výše splatných závazků veřejného zdravothího pojištění
nejsou

11. výše evídovaných daňových hedóplatků u místně přislušných fínančních orgánů

12. výše pohledávek uňených k obchodování oceněných reáInou hodnotou

13. Rozpis přijatých dotací na investiční a píovozní účely

Důležité informace, týkající se maietku a závazků (§39 odsí a

1. Pohledávky a závazky
1.1. PohledáYkY po lhůtě splatnosti

počet dnli s]€dované obdobi předchozí období Rozdil
Do 30 22104 4 542 ]8 162
30 90 4,719 9]9 ] 800
9l - l80 825 264 56]
]80 - 365 26,,l 236 :]]

365 a více 932 ] 057 _l25
29 417 7 0l8 22 12.9

1,2. Pohlcdávky a závazky, kteřé mají dobu sptatno§ti delší než 5 let

Spolcčnost eÝiduje k rozvahovénu dni poh]edávku vůči Společnosti Hlaváček developmenr a,S, ve Výši
] 250 000,_ Kč (Z loho l 000 tis, Kč dlouhodobá pohledáVka. 250 tjs. Kč kátkodobá pohtedávka), Tato
pohledáVka vznikla Z titulu úfuad Sp]ái€kjisiiny a úroků z úVěru Společností AUTO H]aváček a,s, v období mezi
1,7,2007 (roáodný den rozděleni společnosii) a ó,12,200] (den zápňu nové společnoýi do obchodniho
rej§třiku). Na zíkladě roáodnuli o rozdě]enj přešel úvěr i Závaz},v Zněj plynoucí na spolcčnost Hlaváček
development a.s, Pohledávka bude ulrrazena d]e dohod)- nezi oběma společnosnni. do roku 20l8, Ročni splátka
je §tanovena na 250 tis, Kč,

t.3. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů k podnikůn ve skupině (účť] 321 a 31l)

(částry vč, DPH)
Poh]edávky : Lockmead ]nvestmcnts Lld, 0 tis, Kč

AUTo Hlaváček klientský Servjs s,r.o. j 53,1tis, Kč

Záýazk,ý| Lockmead lnvestmenis Lid, 0 tis, Kč
AUTo H]aváček klientský Servis s,r,o, _ 88 tjs, Kč



1.4. závazky po lhútě sp|atno§ti

Počet dnů sl€dované období Minulé obdóbí
z obchodního ostatni z obchodního

do 30 ]780 0 8]3 0 9,79
30 60 299 0 26 0 213
60_90 0 0 i 0
90 - 180 ]3l 0 5 0 l26

180 a více 50 0 0 0 50
c€lk€m 2 260 0 0 7 427

1.5. Pohledávky a závazky křyté podle zá§tavního práva nebo jištěné jiným zpúsobem

Záslavnim pŤáven]j§ou zatíženy pohledávlf za d]užní].], společnosti AUTo Hlaváček a,S, ve rýši 30 000 000.-,
Zástalltí právo bylo zřízeno k Zajištěnj pohledávek a jejich příslušenství Česko§lovenské obchodni bfur(f a,s,
Ý,lrči AUTO H]aváček a.S. z titulu zajj§ění revolvingového úvěru s celkoť,m rámcem 25 mil, Kč a
kontokolentního úvěru s celkoqim ráincem 5 nril, Kč,

t.6, Pújčky spřízněným o§obán

Účetnijedúotka posk]tla peněžní prosředk} dceřiné společnosti AUTO Hlaváček klienl9ký §er\iS s,r.o, \e ťsi
6 mil, Kč na základě smlouvy o úvěru, splatnosl půjčky je do 30,6.2011,

1.7, Závazky nes|edoýané v účetnichi a neuY€dené v řozvaze

2, Majetek
2.1. Dlouhodobý hmotný naj€t€k v nájmu (v ti§. Kč)

nemáne

2,2. Mniet€k zatížený zásta}nim pŤá\ tm

2.3. Majét€k zatižený věcnýn bř€m€neín

2.4. souhrnná výše naj€tku neuY€deného v rozyaze drobný majetek

Pořizovaci cena majetku neuvedeného vrozvaze:2 843 tis, Kč

2.5. Rozpis cizího ,najetku uvede ého y rozvaze

]0



2.ó. Přehled ínajetku,jehož třžníoceněníje výrazně vyšší n€ž v účetnictví

2.1. Penzii|i záý^zky 
^ 

závazky Yůči úč€tnim jednotkám v kon§olidačním celku

3, srovnatelnost s mínulým účétkím obdobím (§ 4 odst. 5 Vyhlášky)

Nej'sou Tozdí]y.

4, VÝnamné udáIostí mezí rczýahovým dnem 31.12.2012 a datem sestavení úěetní závěrky

Na zák]adě odbomé}o odhadu obryklého nájemného za uživání nemovitostí §polečností AUTo Hlaváček a,s,
qpracovaného Společností TPA Hoťwath Notia consulting §.r,o., bylo měSični nájefflié Zlýšeno dodatkem
kná.jemnísmlou\,ězčástky4l1678.-Kčnačástku,l16583,33Kč(bezDPH)§p]atrrosllod1,1,201,1,

Vlastní kapitál (§39 odst. 9)

1. zvýšení nébo snižení vlastního kapitálu

předchozí období
Zák]adni kaĎitál l00 ]4 ]00
zákonnÝ rezeryní fond 2 82o 2 820

0 0

o§tat fondy 1 425 0

Nerozdeleni zi§l, minul\ch I€t 49 293 45 9,79

Neufuaz ená zťáta minulích ]et 0 0
Hosoodářsl§í vÝsledek běžného obdobj 13 954 8 53]
v|astní krDitálceIken 81 592 ,l1130

2, Rozdělení získu, návh na rozdělení Zisku (§ 38i obch, z.)

ZiSk spo]ečnosti za rok 2012 ve \.ýši 8 531 tis, Kč byl na Zák]adě Ťozhodnutí valné hromady společnosti ze dne
20 6 20l3 ro7.]ělen fakfo:

Návrh
minulého

skut€čnost ninulého
úč€tniho období

Návrh běžného
obdobi

uhrada zt,átv ninu]ých obdobi 0 0 0

zakonnv rezervní lond 0 0 0

521,7 5 21,7 9 870

Z\"ýšeni zák]adniho kapjrálu
0 0 0

Převod do neíozdělených zisků
3 3l4 3 314 4 08,1

převod do arát mjnulÝch let 0 0 0

Cé|kém dosážení ž;§k 8 53t 8 53l l3 95,1

]l



3. základní kapítáI

Během sledovaného účetního obdobl společnost nelydala žádné akcie. D.něnite]né d]uhopisy, nebo podobné

Výnosy z běžné činnosti {§39 odsl ío)

Doplňující údaje k přehledu o peněžních tocích (§39 odsí 11, §40 adst.4)
Položky zahmované do peněžnich píostředků a peněžních ekvivalentů:

' 
lolo\oší ra pol]adrach banl,o\lq a n nce

b) úložky na bankovnich účtech
c) ceniny kolky. §t avenky, dá]niční mámry, poštovní má]iky

odměny auditorské společnosti (§39 odst íí)

Ceikové náklady na odměny auditorské společnosti činily za účetni obdobi v Kč:
a) Za povinnýaudit:ó0 000,, Kč
b) jiné ověřovaci Služby: 0.-Kč
c) daňové poradenstYí: 0," Kč
d) jillé neauditorské s]užby: 0,_ Kč

sestaveno dne: sestavili
26,5.2011 Ing, PavelKlau§

Běžné ohdóhí
Druh ákcií počet akcií Nolninálni hodnota

(Ý Kč)
Nesplaccné akci€ Lhůra spl/tno§ti

]4l l00 000

Minulé období
Druh ,kcií počet akcii Nominální hodnot,

íý Kč'|
Lhůta spIatnosti

Na iřnéno 14t ]00 000

Cé|kem Tuzensko Z^hr^r'ičí z^híží|ičí
Trzb\ za prodei zbozí 155 370 466 8:] ] 688 5]9 613 524 452 850 160 6,74

1 044 8,13 ]56 6]]4 688 209 512 363 351
,768 ]60 59j

- z toho plodeiND 110 527 ]l0 l9,7 330 101 l61 l01 082 ,79

TTžb\ z Drodele \l. l1,r, 0 0 0 0 0 0
TIžb! z Drodeie Sluzeb 5] 978 16 o7,7 5 901 12 912 42 89,7 l5

- z toho orodei vozů 5 981 217 5 768 262 262 0
45 997 133 42 650 42 635 l5

ostatní \.ýnosv ] 36l 514z0 49 908 ] 5l2
C€lk€m l 273 o42 5,77 21| 695 801 707 8s6 545 655 162.2{lI

lng, Zdeněk Hlaváček

12



zpracováno V soL] adu s
ryh áškou č. 500/2002 sb

PŘEHLED O ZMĚNÁCH
VLASTNÍHO KAPlTÁLU

ke dni 3'1.12.2013
( v celých tisícich Kč )

lě

65 í38 í80

obchodnifirma nebo jiný název

AUTo Hlaváček a.s.

sídlo byd]išIě nebo místo
!odnikáii úĚetní jednoiky

Týnecká 669/5

o]ornoUc

779 oa

počáteční
zústatek zVýšení snížení Konečný

zůstatek

Záll.dn kapital zapsany v obchodnlm re str]kLr 14 100 0 0 14 100

Zák]ad n í ka piiál nezapsanÝ V obchodnim reistřiku 0 0 0 0

C, Součei A +/ B 14 100 Xx XX xX
D vlaslní akc]e a v aslní obchodní oodi v 0 0 0 0

součet A +l B +/. D XX XX xx 14 T00

E Emisniážió 0 0 0 0

2 a2a 0 0 2 a2o
G oslalni fondy ze zsku 0 0 0 0

H, KapiiáloVé fondy 0 0 0 0

Rozdiv z přeceněni nezahrnulé do hosoodářského vÝsledku 0 1 425 0 1 425

J. Z sI minulvch ůaetnIch období 54 510 0 5217 49 293

K Ztráta nr nLrlych učetn ch obdobi 0 0 0 0

L Zisk/zlíala za ůčelni obdobi po Zdanénj xX 13 954 Xx 13 954

Celkem 7143o ,l5 379 5 217 81 592

26.5.2a14

dpisový záznžň ósoby odpovedne zá se9laVenl Uaehi

]nq, PaVe] K]aus

Podp sovýzéznam siaiuiárrihó oraánu nebo fužické
, klerá je účehijednotkou

]ng, Zdeněk Hlaváček _ předseda
představenstva a s,

05. 201/,



Zpráva o vztazích mezi ovládajicí a ovládanou osobou a o yztazích
mezi propojenými osobami dle ustanovení § 66 a) odst. 9

obchodního zákoníku
k31. 12.2013

účetní j ednotlra

AUTO lllaváček a.s,

Olomouc, Holice, PsČ 779 00, Týnecká 669/5

Zapsaná v obchodním rejstříku,
Yedeném Krajshím §oudem v ostravě,

oddíl B. vložka 1267

IC: 651 38 180

DIČ| CZ65138180

V Olomouci, dne 28.3. 2014 sestavj]: Ins- Zdeněk Hlaváček



2.

í.

ODDIL L
o§oBy vy l\ ÁŘEJicí Hot ctxc 1rorct nt;

ovládaná osoba
Společnost AUTO Hlaváček a.s.
Se sídlem olomouc, Holice, Týnecká 669/5, PSČ 779 00
IC:65138 180
zapsaná v obchodnim rejsťíkLr vedeném krajski.rn soudem v ostravě, oddíl B. vložka
1267.

Ovládajíci osoba

Lockmead Investments Ltd.,
Se sídlem 67 -69 Agiou Nicolaou, oí}ice 103" Nicosia Engomi. PSČ2408, Kypr
IC:305673

Propojené osoby (osoby ovládané stejnou ovládající osobou)

společnosi AUTo Hlarácek Uient:ky sen is s,r.o.
Se sídlem olomouc, Holice, Týnecká 669/5. PSČ 779 00
IC:2'']8 41 171

oDDIL ,

VZTAHY MEZI OVLÁOaNOU e OVIÁOAIÍCI OSOBOU

Způsob ovláďiní

Ovládající osoba má podíl na ovládané osobě ve \"ýši 92,9% základního kapitálu ovládané
osoby, neboťje majitelem 131 ks kmenových listinných akcií najméno Vejmenovité
hodnotě j edné akcie ve ťši 100.000,- Kč emitovaných ovládanou osobou,
Ovládaná osoba má podíl v propojené osobě ve výši l00% základniho kapitálu propojené

ODDIL III.
ROZHODNÉ OBDOBÍ

Tato zprávaje zpracována za posledni ťlčetní období, tj. za období od 1. 1edna 2013 do
31. prosince 2013.



oDDlL IV,
sVl OLIVY A DoHoDY l 7AVŘINL \4tll PRoPoJENÝMl oSoBAMl

v posLtD\iv účl ririv osooei

Přehled smloo v roáodném období:uvách uzavřen
proDoiená osoba číslo poDis obchodnich transakcí protiplněni
AUTO Hlaváček -
klientsťy- servis s.r,o

l. Dodatek č.2 ke sn, ouvě o úvěru plnění v ceně obll,klé

AUTO Hlaváček -
klientskÝ servis s.r-o.

2, Nájemní smlouva, vozidla pro
propasační účeiy

p]nění v ceně obv},klé

AUTO Hlaváček
klientský servis s.T.o,

3. Smlouva o 1ípůjčce - náhradní
vozjdlo

plnění v ceně obvyklé

Název smloury/datum uzavřeníl
Doddlck č,2 le Smlou!é o ú\čru č,2 td.rrum -warřeridodalLu 28,ó,20l]
§mIUvní štřanv:
Věřitel: AUTO Hlaváček a,s.. Dlužnik: AUTO Hlaváček - klientskÝ servis s.r,o,
Předmět smloutTi (srnluvnl' cena)
Prodloužení splatnosti poskvtnutÝch Deněžních orostředků formou oůjčkv do 30.6,20]4.

Název smlouw/datum uzavření:
Sn'olra o rtpůičce tdat.rrr. uzavteni l5,]0,20l1
smluvní stranv:
Náienrce: AUTO Hlaváček a.s." Pronajímatel: AUTo Hlaváček klientskÝ servis s.r.o,
Předmět smloury: (smluvní cena)
krátkodoba v.ípůička vozu pro účely náhrady Doškozeného vozid]a v době oorar, v,



ODDIL v,
OPATŘENÍ MEZI OVLÁDANOU A OVLÁO,UÍCÍ OSOSOU

Opatření nespeciíikovaná v předcházejících oddílech zprávy,
opatření: nebyla učiněna

ODDIL vI
PLNĚNÍ POSKYTNUTÉ MEZI PROPO]ENÝMI OSOBAMI

Přehled o plněních poskytnutych oyládanou osobou propojeným osobám:
(posh,,tnuté služby, zboží, úroky, odměny apod.)

vedení společnosti se domnívá, že veškeré transakce s propojenýni osobami b.vly
uskutečněny za běžných obchodních podmínek a že společnosti v daném ťLčetním období
nevznikla žádná újma,

Přehled o plněních přijatých ovládanou o§obou od propojených osob (přijaté služby,
zboží, uroky. odměny apod,)

Vedení společnosti 5e domnívá, že veškeré transakce s piopojenýrni osobami byly
uskutečněny za béžných obcbodních podmínek a že společnosti v daném účetním období
nevznikla žádná újma.

proř}oiená osoba poTris obchodních tř.nsakcí tis. Kč
Locknead Investments [,td, dil idende (l hrube \ iši) 1 84,7

AUTO Hlaváček -
k]ientský servis s.r.o.

službv - vedení účetnictví 6()

Díode pir'slušenstvl a pneu k\ozidlům l88
prode z|,oží - vozidla ]846l
s]užbr servis a opravr rozidel 474
služb} přefakturace 2].

pťoDoiená osoba Popis obchodních transakcí tiš. Kč
AUTO Hlaváček -
klientský seň,is s.r,o.

nákup zboží vě. bonusů - pneu 3 920
službY - Drovize 33
službv pronáiem vozidel 154
přiialé úrokY Z úvěru ]59



2.

1,

oDDÍL v ,

lÁVĚR

Tato zpráva byla Zpncována statutiimím orgiinem ovládané osoby, společností AUTo
Hlaváček a,s, dne 28.3.2014 a piedložena k ověření auditorské společnosti
FINAUD1T s,1,o., Třída Svobody 645/2. 772 00 Olonouc, IČ: 61947407, osvědceni c.
l54, klerá bude provádět kontrolu účetní závěrky ve smyslu Zv]áštního zákona,
Vz}]]edem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zťkona zpracovávat vliroční
zprálrr, bude tato zpráva k ní přiložena jako j ej í nedílná součást.

slatutámí orgán oviádané osoby prohlašuje, že výroční Zpráva bude uložena do sbírkv
listin vedené obchodním rejstříkem Klajského soudu v Osfuavě.

v olomouci. dne 28. 3. 201,1

;Í",,,l,;,.-

/§ r..r'* 
-a}os 

arl
il, *4,.,í i] "l
\.. {:.;1. 

* 
.//,,,,.'-:,'

AI]TO H]aváček a.s.


