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1.

Úvod

Společnost ATAS elektromotory Náchod a.s. je firmou, která se nachází v poslední dekádě k dovršení
stoleté tradice výroby elektromotorů v Náchodě.
Firma ATAS elektromotory Náchod a.s. působí na trhu elektromotorů již od roku 1928. Je výrobcem
malých elektromotorů pro všeobecné použití a regulaci. Dále vyrábí zákaznické motory, které jsou
konstrukčně přizpůsobeny účelu použití. Výrobky společnosti nacházejí uplatnění v mnoha oborech a
tomu je podřízen výrobní program tak, aby vyráběný sortiment splnil požadavky zákazníků co do účelu
použití, výkonu, napětí, otáček, hmotnosti, rozměrů atd. Útvar marketingu požadavky potenciálních i
stávajících odběratelů přenáší do vývojového oddělení. Toto středisko spolu s dílnou prototypů je
schopno vyvinout elektromotory dle dispozic zákazníků, vyrobit vzorky a za podpory technologů zavést
do výroby. Výrobní střediska, tj. lisovna, obrobna, navijárna a montáž, jsou schopna zajistit celý proces
výroby elektromotorů – lisování plechů, zástřik rotorů hliníkem, obrábění kovových dílců, ruční i strojní
navíjení rotorů a statorů i konečnou montáž elektromotorů. Vlastní útvar nářadí a mechanizace vyrábí
potřebné formy, přípravky, lisovací a střižné nástroje příslušející danému typu výrobku. Převážná většina
vyráběného sortimentu je ze své podstaty závislá na ruční práci (malé série, originální postupy apod.).
Útvar řízení jakosti je vybaven moderní měřicí technikou, aby bylo možno ověřit, prokázat a dlouhodobě
udržovat vysokou kvalitu našich výrobků. Tato komplexnost usnadňuje rychlou reakci na požadavky
zákazníků a je jedním z rozhodujících prvků, které umožňují společnosti zlepšovat svoji pozici na trhu.
Majoritní podíl akcií společnosti ATAS je od roku 2019 ve vlastnictví společnosti ebm Beteiligungs GmbH,
která je součástí nadnárodní skupiny ebm-papst Group. V roce 2020 uskutečňovala naše akciová
společnost transakce se spřízněnými společnostmi v rámci této Skupiny. Společnost vystupuje v rámci
obchodního modelu Skupiny jako poskytovatel výrobních služeb spočívajících ve výrobě elektromotorů
a práce ve mzdě.
Výrobky naší společnosti jsou převážně určeny pro trh Evropské unie. Podíl tohoto teritoria se
dlouhodobě pohybuje kolem 75 % z našich tržeb. Pro společnost to znamená nutnost trvale sledovat
vývoj kurzu Eura a racionálně postupovat ve střednědobém až dlouhodobém horizontu s jeho zajištěním
a výhodně měnit přebytek inkasovaných EUR.
Úspornými opatřeními v nákladových položkách a cenovými jednáními se zákazníky se potom snažíme
mírnit dopady průběžného zvyšování cen vstupů – energie, materiálu, služeb i ceny práce.
Účetní závěrka je sestavena dle příslušné legislativy platné v České republice, zejména pak podle zákona
o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších novel, vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o účetnictví, českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., daňových zákonů, aj.
Firma loni úspěšně absolvovala audit dle nové normy ČSN EN ISO 9001:2016 o shodě managementu
jakosti.
Výrobní program firmy, obchodní kontakty i další informace o firmě jsou k dispozici na webových
stránkách http://www.atas.cz. Informace jsou uvedeny i v jazykových mutacích – německy, anglicky a
rusky.
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2.

Provozní a finanční ukazatele

Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
Hospodářským výsledkem společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s. za rok 2020 byl zisk ve výši
545 825,91 CZK. Představenstvo a.s. navrhuje uvedený hospodářský výsledek dle stávajících stanov
vypořádat následujícím způsobem:
• příděl do rezervního fondu ve výši 55 000,00 CZK
• příděl do investičního fondu ve výši 490 825,91 CZK CZK

3.

Profil společnosti

ATAS elektromotory Náchod a.s. se zaměřuje na výrobu zakázkových elektromotorů dle
požadavků zákazníka a konkrétní aplikace. Některé motory si nacházejí také uplatnění ve
všeobecném užití. Systém řízení jakosti je certifikován EZÚ Praha od roku 1996. V roce 2019 proběhl
úspěšný dozorový audit pro posouzení shody QMS dle ČSN EN ISO 9001:2016. Naše výrobky
nacházejí uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti. Tomu odpovídá i rozsah výrobního programu:
• jednofázové asynchronní motory s trvale připojeným kondenzátorem s výkonem až do 800W
• jednofázové asynchronní motory se stíněným pólem s výkonem do 20 W
• trojfázové asynchronní motory s kotvou nakrátko
• stejnosměrné motory s permanentními magnety do výkonu 1 500 W
• komutátorové motory sériové a derivační do výkonu 500 W
• axiální ventilátory MEZAXIAL, radiální ventilátory RATAS
• převodové motory
• bezkontaktní návlekové resolvery (velikost 15)
• EC motory
• komponenty elektromotorů
• střižné nástroje pro výrobu elektrotechnických plechů do Ø 150 mm
• formy pro tlakové lití Al a jeho slitin a formy pro lisování dílů z plastických hmot
Využití výrobků ATAS:
Elektromotory jsou dodávány do oblasti energetiky, letectví, zemědělství, vytápění a ventilace,
nářadí, vakuové techniky atd. Resolvery jsou součástí různých servopohonů.
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4.

Základní údaje o společnosti

Identifikační údaje:
Obchodní firma
Sídlo
Země sídla
Identifikační číslo osoby
Daňové identifikační číslo
Telefonní číslo sídla společnosti
Právní forma
Založení společnosti

ATAS elektromotory Náchod a.s.
Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod
Česká republika
45534543
CZ45534543
+420 491 446 111
akciová společnost
Akciová společnost byla založena jednorázově Fondem
národního majetku České republiky jako jediným zakladatelem
na základě zakladatelské listiny ze dne 24. 4. 1992 ve formě
notářského zápisu. Společnost založena na dobu neurčitou.
1. 5. 1992
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603
sídlo společnosti

Datum vzniku
Zápis v obchodním rejstříku
Místo, na kterém jsou k nahlédnutí
veškeré dokumenty a materiály
uváděné ve výroční zprávě emitenta
Internetová adresa
http://www.atas.cz

Společnost se při své činnosti řídí právním řádem České republiky. Z významnějších právních předpisů
můžeme jmenovat např. Živnostenský zákon, Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích,
Zákoník práce, daňové a účetní zákony, ČSN, aj.

Předmět podnikání dle výpisu z obchodního rejstříku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
projektování elektrických zařízení
nástrojářství
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
specializovaný maloobchod
testování, měření a analýzy
příprava a vypracování technických návrhů
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
zámečnictví
kovoobráběčství
slévárenství
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Údaje o přerušení podnikání: podnikání nebylo přerušeno
Doplňující údaje o společnosti:
Účast českých a zahraničních osob na podnikání společnosti
Účast společnosti na podnikání českých a zahraničních osob
Osoby, které emitenta ovládají nebo by jej mohly ovládat
Postavení společnosti ve skupině majetkově vzájemně propojených
osob
ISIN

viz. kap. 10, část Příloha
v účetní závěrce za rok 2020
Není
viz kap. 9 Zpráva o vztazích
viz kap. 9 Zpráva o vztazích
CS0005028257
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Údaje o základním kapitálu, akciích a hlavních akcionářích:
Výše upsaného základního kapitálu činí 146 772 tis. Kč a je zcela splacena. Základní kapitál je rozložen

na 146 772 ks akcií znějících na majitele, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1 000 Kč. Akcie jsou
vydány a vedeny v zaknihované podobě.

Akcie, které nezakládají podíl na základním kapitálu: Nejsou
Způsob převodu cenných papírů: K převodu akcií dochází registrací převodu v zákonem stanovené

evidenci na základě příkazu k registraci převodu (§ 17 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech
v platném znění). Akcie na majitele je neomezeně převoditelná.
Mezi akcionáři nejsou uzavřeny žádné smlouvy, které by měly za následek ztížení převoditelnosti akcií
nebo hlasovacích práv.

Omezení hlasovacích práv: Nejsou

Hlavní akcionáři emitenta nemají odlišná hlasovací práva než ostatní emitenti.
Společnost neeviduje vlastníky cenných papírů, kteří by měli zvláštní práva.

Způsob zdaňování výnosů: Výnos je zdaňován podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu ve znění
pozdějších předpisů. Daň se vybírá srážkou při výplatě dividend.

Názvy veřejných trhů, na kterých byla emise cenných papírů přijata k obchodování: Burza cenných

papírů Praha, a.s.; RM-SYSTÉM, a.s. Burza cenných papírů ukončila obchodování s cennými papíry
společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s. v roce 2000, RM-SYSTÉM vyloučil akcie z obchodování
v roce 2009.
Společnost nemá uzavřenou smlouvu s bankou nebo jinou k tomu oprávněnou osobou, jejímž
prostřednictvím mohou majitelé akcií zdarma uplatňovat svá majetková práva spojená s těmito cennými
papíry.
Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné
účastnické papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů a nedrží ve svém majetku
žádné vlastní akcie.
Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí.

Popis práv vyplývajících z akcií (viz čl. 10 stanov a.s.):
1.

Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může
být právnická nebo fyzická osoba.

2.

Vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů účastnit se na řízení společnosti. Toto právo uplatňují
zásadně na valné hromadě, přičemž musí respektovat organizační opatření pro jednání valných
hromad. Na valné hromadě může akcionář požadovat vysvětlení záležitostí, týkajících se
společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy
k projednávanému pořadu jednání a hlasovat.

3.

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního
orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Tímto zástupcem však nemůže být
člen představenstva ani dozorčí rady akciové společnosti uvedené v čl. 1 stanov. Podpis
zastoupeného akcionáře musí být úředně ověřen. Jestliže se akcionář, který vydal plnou moc,
zúčastní aktivně valné hromady a vykonává hlasovací právo, je zástupce na základě plné moci
tohoto akcionáře vyloučen z výkonu hlasovacího práva.

4.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každá akcie o jmenovité
hodnotě 1 000 Kč představuje jeden hlas při hlasování na valné hromadě.

5.

Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření
určila k rozdělení. Valnou hromadou schválená dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo
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přijato valnou hromadou usnesení. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou
v dobré víře.
6.

Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení
svých majetkových vkladů. Za vrácení vkladu se nepovažuje plnění poskytnuté akcionáři
a) v důsledku snížení základního kapitálu,
b) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný.

Po zrušení společnosti likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.

Další akcionářská práva vyplývají z občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a stanov
společnosti:
Skutečnosti důležité pro uplatňování akcionářských práv společnost dle svých stanov uveřejňuje v
Obchodním věstníku, příp. na serveru http://www.valnehromady.cz

Informace o významných smlouvách, ve kterých je emitent smluvní stranou a které nabydou účinnosti,
změní se nebo zaniknou v případě změny ovládání emitenta v důsledku nabídky převzetí, a účincích z
nich vyplývajících, s výjimkou takových smluv, jejichž uveřejnění by bylo pro emitenta vážně poškozující;
tím není omezena jiná povinnost uveřejnit takovou informaci podle tohoto zákona nebo zvláštních
právních předpisů: Nejsou
Práva na přednostní úpis dosavadních akcionářů a omezení nebo vyloučení tohoto práva: Nejsou
Programy, na jejichž základě je zaměstnancům a členům představenstva společnosti umožněno nabývat
účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných
podmínek, a o tom, jakým způsobem jsou práva z těchto cenných papírů vykonávána:
Neexistují

Počet akcií umístěných mezi veřejností (majitelé s podílem na základním kapitálu společnosti menším
než 5%) s uvedením základního kapitálu, který na ně připadá:
Mezi ostatní veřejností je umístěno 33 509 ks akcií, na které připadá 33 509 tis. Kč základního kapitálu,
tj. 22,83 % z celkového základního kapitálu společnosti.
V roce 2020 ani v účetním roce předcházejícím nebyla učiněna veřejná nabídka převzetí akcií emitenta
činěná třetími osobami, ani veřejná nabídka převzetí akcií jiných společností činěná emitentem.

Podmínky stanovené v zakládacích dokumentech pro změny výše základního kapitálu:

Podmínky pro změny výše základního kapitálu a práv vyplývajících z jednotlivých druhů akcií ve
Stanovách společnosti nejsou přísnější než podmínky stanovené zákonem.

Souhrnný popis operací, kterými došlo v průběhu předcházejících tří let ke změnám v základním
kapitálu, v počtu nebo v druhu akcií, do kterých je rozložen:

V posledních třech letech nedošlo k žádným změnám ve výši základního kapitálu, který je od roku 1992
ve výši 146 772 tis. Kč.

Vydané dluhopisy a jejich splatnost, určení výnosu, záruky za ně, osoby, které záruky převzaly: Nejsou
Auditorská společnost:
AV - AUDITING, spol. s r.o., Tolarova 317, Rosice, 533 51 Pardubice
IČO: 49285220, číslo oprávnění KA ČR 003
Ing. Lenka Prokůpková, číslo oprávnění KA ČR 1669
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5.

Údaje o činnosti společnosti v roce 2020

Hlavní údaje o činnosti:
Naše výrobky jsou nejčastěji umísťovány jako komponenty do konstrukčních celků. Asynchronní motory
se obvykle používají pro pohon ventilátorů, vakuových pump a kompresorů, v kancelářské a laboratorní
technice. Jako servopohony nalézají své uplatnění v energetice. Druhou velkou skupinou jsou
komutátorové motory, které nejčastěji nalezneme u pohonu pojezdu akumulátorových čistících strojů,
pohonu kompresorů nezávislých topení aut, dentální technice, příp. zemědělské technice. Velmi
významnou skupinou jsou axiální a radiální ventilátory nejčastěji používané v kotlích na vytápění
domácností. Stále více nabývá na významu skupina takzvaných motorů BLDC, které postupně nahradí
značnou část motorů asynchronních a komutátorových. Rostoucí položkou objemu výroby je skupina
resolverů, což jsou sofistikovaná čidla úhlové polohy hřídele.
Způsob organizování prodeje:
•
•

vlastní obchodní oddělení
externí obchodní zástupci

Hlavní podíl na tržbách má export. Každoročně do zahraničí prodáváme kolem sedmdesáti procent naší
produkce. Pravidelně obchodujeme s více než třiceti zeměmi, přičemž největší tržby realizujeme v SRN.
Většina našich partnerů pochází z Evropy, ale naše motory můžete vidět například i na americkém či
asijském kontinentu.
Jedná se zejména o:
• Německo
• Slovensko
• Polsko
• USA
• Nizozemsko
• Švédsko

Investiční politika firmy
Z pohledu objemu finančních prostředků se strojní investice vztahovaly v roce 2020 především k
vybavení lisovny. Jak jsme si předsevzali v předchozím roce, zadali jsme k rekonstrukci hydraulický
stříkací lis na hliník typu CLV 160.01 na Slovensko. Stroj v posledních měsících vykazoval častou
poruchovost, ale po modernizaci a opětovném uvedení do provozu pracuje spolehlivě a velmi
produktivně. Další stroj do provozu lisovny vyrobila naše mechanizační skupina v rámci nástrojárny.
Jedná se o automat na zarovnání plechových štítů, který především vyřešil bezpečnost specifické výroby
tohoto typu. Vlastními silami jsme rovněž technicky zhodnotili starší vtahovací poloautomat, nově vyrobit
zařízení na předtvarování vinutí a zařízení pro měření odporu statoru.
Dílnu obrobny jsme vybavili vysoce produktivním závitořezem MAXION a dílna montáže získala moderní
vyvažovací stroj SCHENCK. Celkově jsme do pořízení nových technologií a technického zhodnocení vložili
více než 7 mil. Kč. Další investiční prostředky byly vynaloženy na SW podporu počítačového vybavení
firmy. Výroba speciálního nářadí v nástrojárně jako dlouhodobého majetku vyšplhala do výše téměř
4 mil. Kč. Z hlediska stavební činnosti se ani v roce 2020 neodehrály žádné větší akce, protože důraz
byl kladen především na obnovu výrobní technologie.
Z výše uvedeného vyplývá, že v roce 2020 společnost udržela standardní investiční strukturu všech typů
zhodnocování svého majetku, proto:
I pro další období trvá strategie investiční politiky, stanovené v minulých letech
•
uskutečňování investičních akcí, které mají přímý vliv na výrobu a chod firmy
•
investice s rychlou návratností
•
obnova zastaralého majetku
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Souhrn realizace investic v letech 2018 až 2020 (v tis. CZK):
Investice v tis. CZK
Software
Stroje, přístroje a ostatní
Budovy a ostatní stavby
Celkem

2018
351
19 533
1 737
21 621

2019
413
14 697
156
15 266

2020
349
11 220
0
11 569

Celkem
1 113
45 450
1 893
48 456

Investice zahájené v roce 2020 (pokračující i v r. 2021)
Na základě velmi dobré zkušenosti s již provedenou modernizací jednoho stroje jsme se na konci roku
2020 začali připravovat na výrobní omezení po dobu modernizace druhého stříkacího lisu na hliník CLV
160.01, který hodláme provést v roce 2021. Získáme tak druhý klíčový stroj pro jednu z dílen naší
lisovny, na který se budeme moci spolehnout. Očekáváme, že stroj bude ve druhé polovině roku 2021
opět k dispozici pro výrobu.

Finanční investice
Rok
Investice do akcií a dluhopisů

2018
0

2019
0

2020
0

Údaje o budoucích investicích s výjimkou finančních investic plánovaných na rok 2021
Plán investic pro pořízení nových strojů a zařízení vychází každoročně z dlouhodobého zásobníku
požadavků jednotlivých útvarů. Podle aktuálních potřeb výroby, obchodního plánu, ale také podle
informací o technickém stavu výrobní technologie se na začátku každého roku na úrovni vedení
společnosti stanoví priority v daném roce a to i z pohledu uspokojování nároků zákazníků, stejně jako s
ohledem na ekonomickou návratnost a energetickou náročnost.
Dlouhodobým cílem zůstává postupná obměna nebo modernizace strojního parku obrobny, lisovny,
navijárny, příp. montáže. Firma musí jako trvalý úkol plánovat a počítat s postupnou a trvalou obměnou
výpočetní techniky s ohledem nejen k její životnost, ale také v souvislosti s potřebou zajištění
bezpečnosti dat.

Politika výzkumu a vývoje
Společnost má vlastní střediska – zejména konstrukci, technickou přípravu nářadí a prototypovou dílnu,
kde zajišťuje vývoj, konstrukci, přípravu nářadí, zpracování a výrobu vzorků nových typů elektromotorů,
případně úpravy stávajících výrobků dle požadavků zákazníků. V souladu s rozvojem elektroniky a
automatizace v oblasti moderních pohonů je v běhu několik nových projektů motorů, které odpovídají
posledním trendům. Mnohé z nich jsou již standardně nabízeny zákazníkům, další ve fázi vývoje a
testování. Více viz kapitola 8. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku
společnosti za rok 2020.

Opatření v oblasti ekologie - viz kapitola 8. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu
majetku společnosti za rok 2020.
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6.

Údaje o statutárních, kontrolních a řídících
orgánech v roce 2020

Představenstvo
Funkce

Jméno

Bezúhonnost

Počet vlast. akcií

Předseda

Ing. Otto Daněk

bezúhonný

0

Místopředseda

Karel Zelenka

bezúhonný

6

Člen

Ing. Ivana Čimerová

bezúhonná

8

Člen

Ing. Josef Kůst

bezúhonný

6

Žádný ze členů představenstva nebyl odsouzen za podvodné trestné činy, nebyl spojen s žádnými
konkurzními řízeními, správami ani likvidacemi. Vůči žádnému z členů představenstva nebylo vzneseno
žádné úřední veřejné obvinění ani sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů. Tyto osoby
nebyly nikdy soudně zbaveny způsobilosti k výkonu funkce člena správních, řídících nebo dozorčích
orgánů kteréhokoliv emitenta ani výkonu funkce ve vedení nebo provádění činnosti kteréhokoliv
emitenta. Prohlašujeme tedy, že údaje tohoto obsahu za posledních pět let ke zveřejnění neexistují.
Prohlašujeme, že neexistují žádné, ani možné střety zájmů mezi povinnostmi těchto osob, členů
představenstva k emitentovi a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi.

Dozorčí rada
Funkce

Jméno

Bezúhonnost

Počet vlast. akcií

Předsedkyně

Ing. Ludmila Kuldová

bezúhonná

0

Místopředseda

Thomas Siegfried
Wagner

bezúhonný

0

Člen

Ing. Leoš Kuchař

bezúhonný

15

Žádný ze členů dozorčí rady nebyl odsouzen za podvodné trestné činy, nebyl spojen s žádnými
konkurzními řízeními, správami ani likvidacemi. Vůči žádnému z členů dozorčí nebylo vzneseno žádné
úřední veřejné obvinění ani sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů. Tyto osoby nebyly
nikdy soudně zbaveny způsobilosti k výkonu funkce člena správních, řídících nebo dozorčích orgánů
kteréhokoliv emitenta ani výkonu funkce ve vedení nebo provádění činnosti kteréhokoliv emitenta.
Prohlašujeme tedy, že údaje tohoto obsahu za posledních pět let ke zveřejnění neexistují.
Prohlašujeme, že neexistují žádné, ani možné střety zájmů mezi povinnostmi těchto osob, členů dozorčí
rady k emitentovi a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi.
Funkční období členů statutárních a dozorčích orgánů společnosti

Představenstvo společnosti je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná

jejím jménem. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními
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předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné
hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo společnosti má 4 členy. Členové představenstva jsou voleni
a odvoláváni dozorčí radou. Funkční období představenstva je pětileté. Opětovná volba členů
představenstva je možná. Členové představenstva mají uzavřenu smlouvu o výkonu funkce člena
představenstva (příp. předsedy nebo místopředsedy). Smlouva obsahuje povinnosti a práva člena
představenstva a závazky společnosti. Je zde stanovena pevná měsíční odměna. Platí zde zákaz
konkurence vymezený ustanoveními § 5, § 441 a § 442 Zákona o obchodních korporacích a § 432
Občanského zákoníku. Znění smlouvy a výše odměny je předmětem kontroly dozorčí rady.
Neexistují žádná zvláštní pravidla určující odvolání a volbu členů představenstva a změny stanov
společnosti.
Členové představenstva nemají zvláštní pravomoci (není využito možností dle § 299 an. a § 511 an.
Zákona o obchodních korporacích).
Nejsou uzavřeny žádné smlouvy mezi emitentem a členy jeho představenstva nebo zaměstnanci,
kterými je emitent zavázán k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s
nabídkou převzetí.
Ustanovení stanov emitenta, týkající se představenstva, obsahují čl. 17 až 22.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a

uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada má tři členy. Členové byli voleni a
odvoláváni valnou hromadou společnosti. Od ledna 2019 jsou dva členové voleni valnou hromadou
společnosti a jeden člen zaměstnanci společnosti. Funkční období dozorčí rady je pětileté. Opětovná
volba členů dozorčí rady je možná. Členové dozorčí rady mají uzavřenu smlouvu o výkonu funkce člena
dozorčí rady (příp. předsedy nebo místopředsedy). Smlouva obsahuje povinnosti a práva člena dozorčí
rady a závazky společnosti. Je zde stanovena pevná měsíční odměna. Platí zde zákaz konkurence
vymezený ustanoveními § 451 Zákona o obchodních korporacích. Znění smlouvy a výši odměny
schvaluje valná hromada společnosti.
Ustanovení stanov emitenta, týkající se dozorčí rady, obsahují čl. 23 až 28.

Vedení firmy
Funkce

Jméno

Bezúhonnost

Počet vlast. akcií

Výrobní ředitel

Ing. Zdeněk Pánek

bezúhonný

0

Ředitel pro jakost

Josef Andrle

bezúhonný

0

Technický ředitel

Ing. Milan Horochovský

bezúhonný

1

Ředitel pro správu

Ing. Miroslava Černikovská

bezúhonná

6

Vedoucí provozu kooperace EBM

Jaroslav Čimera

bezúhonný

30

Úsek předsedy představenstva – řízením pověřen předseda představenstva Ing. Otto Daněk: viz údaje
v odstavci "Představenstvo"

Obchodní úsek – řízením pověřen člen představenstva Ing. Josef Kůst: viz údaje v odstavci
"Představenstvo"

Ekonomický úsek – řízením pověřena členka představenstva Ing. Ivana Čimerová: viz údaje v odstavci
"Představenstvo"
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Počty účastnických cenných papírů emitenta, které jsou ve vlastnictví členů statutárních, kontrolních a
řídících orgánů společnosti:
Počet v ks
Představenstvo
Dozorčí rada
Vedení firmy

20
15
37

Společnost neposkytla v roce 2020 členům představenstva, dozorčí rady a vedení firmy žádné půjčky
nebo úvěry, rovněž nepřevzala za jmenované okruhy osob žádné záruky nebo jištění za úvěry.
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7.

Doplňující údaje o finanční situaci společnosti v
roce 2020

Hospodářský výsledek připadající na jednu akcii za poslední tři účetní období v CZK
Rok
Hospodářský výsledek na 1 akcii

2018
8,39

2019
-51,59

2020
3,72

Výše dividend na 1 akcii za poslední tři účetní období v CZK
Rok
Výše dividendy

2018
0

2019
0

2020
0

Informace o očekávané hospodářské a finanční situaci v roce 2021
Hlavním úkolem společnosti pro rok 2021 bylo připravit a zrealizovat dostatečný objem tržeb, zajistit
kurz Eura a dostatečný počet pracovníků, zejména dělnických profesí a udržet společnost na ziskové
trajektorii. Výsledky za první čtvrtletí ukázaly, že i další přijatá úsporná opatření na přelomu roku byla
správná a výrazně se projevila v tržbách i zisku. Tržby meziročně vzrostly o 10,5 % a zisk dokonce o
55,8 %.
Ani v tuto chvíli není možné s určitostí predikovat další vývoj pandemie, protože se objevují nové mutace
koronaviru, očkování nepostupuje takovou rychlostí, která byla vládou slibována a navíc stále častěji se
objevuje výrazný nedostatek základních komponent pro výrobu motorů a s tím související velmi
dynamický růst cen těchto komponent i nákladů na přepravu. Toto všechno jsou faktory, které mohou
velmi výrazně ovlivnit další vývoj tržeb, ziskovosti výroby, ale v neposlední řadě i plnění objednávek
našich zákazníků, jak z pohledu množství, tak i času.
I z těchto důvodů přistoupila naše společnost k pravidelnému týdennímu testování antigenními testy již
v druhé polovině února t.r., aby bylo v maximální míře omezeno šíření koronavirové nákazy a pravidelně
poskytujeme všem našim zaměstnancům prostředky k ochraně dýchacího ústrojí. I nadále budou na
pořadu dne veškeré úspory nákladů, hledání nových zakázek i netradičních řešení.
Další velkou neznámou je i vývoj kurzu Eura. Pro nás jako firmu, která je silně proexportně orientovaná,
je výhodný stávající kurz, ale velkým problémem je jeho volatilita, která je mnohonásobně vyšší než v
minulých obdobích a navíc inflace již delší dobu překračuje horní toleranční mez, kterou si stanovila
ČNB, což z velkou pravděpodobností přinese zvýšení úrokových sazeb, prodražení úvěrů a posílení
koruny, což pro nás přinese další problémy.
Jakékoliv sliby v tuto chvíli nemohou vycházet z dat, která by mohla vytvořit solidní základ pro alespoň
přibližný odhad vývoje situace i vývoj našich stěžejních ukazatelů. Nyní je hlavním cílem převést naši
akciovou společnost přes tyto rozbouřené vody a jediné, co lze v současnosti slíbit je, že společnost
učiní maximum pro to, aby udržela ziskovost výroby a aby se ctí překonala všechny překážky, které
budou před ní postaveny.

Hospodářské a finanční skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni:
Viz kapitola Příloha: Zpráva auditora o ověřování účetní závěrky za účetní období 2020 a účetní závěrka
za rok 2020 v nezkrácené formě (Příloha v roční účetní závěrce zpracované za rok 2020 v ATAS
elektromotory Náchod a.s., kapitola III., oddíl 13.)
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8.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a
o stavu majetku společnosti za rok 2020

Celý svět v roce 2020 vstoupil do naprosto jiných podmínek, než byly v dlouhé historii v předchozích
létech. Není s čím srovnávat, nebylo se z čeho učit. Takže každá firma řešila situaci jinak, většinou
metodou pokus – omyl, hledala si většinou svoji cestu a vybírala ze špatných řešení to nejméně špatné!
To se samozřejmě nevyhnulo ani naší české společnosti, a tudíž ani naší firmě.
Co nejvíce ovlivnilo ekonomiku celého průmyslu:
1.
Skokové snížení poptávky po zboží od března 2020 (Y/Y až – 40 %)
2.
Zastavení dodávek komponent z Asie a Itálie
3.
Uzavření státní hranice s Polskem – nedostatek zejména dělníků
4.
Uzavření škol – nedostatek pracovníků všech profesí
5.
Násobný nárůst nemocnosti, v řadě případů i fiktivní – nedostatek pracovníků všech profesí
6.
Nadstandardní podpora státu při ošetřování člena rodiny – nedostatek zejména dělníků
7.
Nepredikovatelnost plnění výrobních plánů
8.
Nárůst všech druhů nákladů
9.
Nové typy nákladů související s Covid-19
10.
Velká psychická i fyzická únava všech zaměstnanců
11.
Strach o zdraví a životy blízkých i zdraví každého zaměstnance
Na základě těchto skutečností musíme rok 2020 z našeho hlediska hodnotit jako výjimečný. Po
ekonomicky ztrátovém roce 2019 a snaze o celkovou nápravu důležitých ekonomických položek jsme
minulý rok začali s velkými rozpaky.
Tržby za první tři měsíce roku 2020 dosáhly sice jen 98,2 % hodnoty v porovnání se srovnatelným
obdobím roku 2019, úspornou nákladovou politikou se však za toto období podařilo dosáhnout zisku ve
výši 8,3 mil Kč, což bylo 166 % srovnatelné úrovně roku 2019. Bohužel, pandemie coronaviru
neopakovatelným způsobem zasáhla do celosvětového dění nejen v ekonomicko-hospodářském odvětví.
Následující měsíce byly po dobrém začátku roku zkušebním obdobím i pro naši společnost.
Z výše uvedeného důvodu nastaly tak velké výpadky zaměstnanců – v celé společnosti ATAS chybělo v
1.pololetí až 36 % ze všech zaměstnanců, převážně v dělnických profesích. Nejhorší byly v tomto ohledu
měsíce březen a duben, kdy hlavně v závodě Velké Poříčí chybělo i více než 55 % lidí. Hlavním
problémem bylo uzavření státní hranice se sousedním Polskem, odkud k nám denně dojíždí přibližně
170 pendlerů. Dále uzavření škol a školek s tím, že hodně našich žen zůstalo doma na ošetřování svých
dětí a samozřejmě se na absenci podílela samotná nemocnost a karanténa. Postupem času se však
situace v rámci možností stabilizovala a s vypětím všech sil jsme se s nastalou situací snažili vypořádat.
Omezili jsme veškeré zbytné nákladové položky a počínaje měsícem červen se ekonomické ukazatele, s
výjimkou srpna, kdy proběhla v závodě Náchod celozávodní dovolená, začaly oproti roku 2019 zlepšovat.
Na základě předběžných výsledků mohla být v prosinci dokonce vyplacena odměna našim
zaměstnancům za hospodářské výsledky v celkové výši přesahující 3,5 mil Kč.
I přes mimořádné náklady spojené s pandemií Covid – 19 ve výši 12,2 mil Kč a jejich částečné
kompenzaci díky podpůrným programům od státu ve výši 2,8 mil. Kč, společnost ATAS elektromotory
Náchod a.s. vykázala za rok 2020 zisk před zdaněním v hodnotě 1 182 tis Kč. Tržby se oproti roku 2019
zvýšily o 2,4 % a přidaná hodnota o 4,2 %. Hlavní úkoly roku 2020 stanovené dozorčí radou se kromě
malého rozdílu v tržbách, kdy se plán splnil „pouze“ na 99,5 %, podařilo splnit a společnost se ze
záporných čísel roku 2019 opět dostala na dlouhodobě ziskový trend.
V obchodních vztazích byl rok 2020 poměrně zajímavý. Zvýšil se počet nově zahájených projektů a tržby
z nich oproti předchozímu roku narostly téměř dvojnásobně. I přes svízelnou situaci se nám podařilo
navýšit podíl typů motorů s vyšší přidanou hodnotou a menším podílem materiálové náročnosti a tím
jsme částečně eliminovali nárůst cen vstupních materiálů. Snížili jsme počet typů motorů a navýšili
sériovost.
Celkový podíl exportu na tržbách se v roce 2020 snížil o necelá 2 %, ale v dlouhodobém měřítku neustále
osciluje kolem hranice 75 %. Export do eurozóny v loňském roce představoval 71,8 % a do Německa
68,8 % z celkových tržeb. To je hlavně díky spolupráci se společnostmi ze skupiny ebm-papst Group,
respektive ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG a ebm-papst Landshut GmbH. Dále se na vývozu
nejvíce podílí firma Busch Produktions GmbH a Tornado Antriebstechnik GmbH.
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Tržby v závodě Velké Poříčí pro společnost ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG v uplynulém roce
dosáhly hodnoty 179 mil Kč, což je o 4 % méně než v roce 2019. Vzhledem ke skutečnosti, že celý rok
za plného provozu probíhala rekonstrukce výrobních prostor, je toto číslo více než uspokojivé.
Na navýšení tržeb loňského roku se však nemalou měrou podílely i české firmy, hlavně výrobce
ekologických kotlů firma Jaroslav Cankař a syn, První brněnská strojírna a Minerva Boskovice.
Opětovným problémem roku 2020 byla a zůstává personální oblast. Celorepublikově se firmy potýkají s
nedostatkem potencionálně vhodných zaměstnanců. Přirozeným úbytkem (odchody do důchodu,
mateřská dovolená apod.) firmě ubylo 52 zaměstnanců, což se sice pozitivně projevilo ve snížení
osobních nákladů, ale v koronavirové době plné absencí byl nedostatek pracovníků omezující. Na
překlenutí nejhorších období se firma snažila využít agenturních zaměstnanců a pomoci brigádníků z řad
studentů středních a vysokých škol.
Z hlediska systému řízení kvality se opět podařilo obhájit certifikát ČSN EN ISO 9001:2016. Ale i
vzhledem k neustále rotujícím zaměstnancům na výrobních pozicích a v důsledku absencí se společnost
potýkala se zvyšujícími se náklady na nekvalitu a reklamace, které se oproti roku 2019 zvýšily o téměř
0,5 mil Kč.
Naproti tomu přínos z úspor využití jednicového času a materiálu v technické přípravě výroby a nářadí
a díky technologickým změnám přinesl firmě více než 1 mil Kč.
Největší investice loňského roku byly směřovány hlavně do technologií dílny lisovna, a to rekonstrukce
Stříkacího lisu za 2 489 tis Kč a vlastní výroba Automatu na zarovnání plechových štítů za 1 876 tis Kč.
Pro středisko montáž byl nakoupen další vyvažovací stroj Schenck za 797 tis Kč.
V uplynulém roce společnost za podpory MPO a TAČR a ve spolupráci s VUT v Brně a firmou Honeywell
spol. s r.o. pracovala na 2 dotačních projektech. Jednalo se o dotační projekty z oblasti vědy a výzkumu
s názvy: „Inovativní lineární elektromechanické aktuátory“ a „Výzkum a vývoj asynchronních motorů s
novými rotory“. V roce 2020 jsme z těchto dotačních projektů obdrželi 4 965 tis Kč. Dále společnost
uspěla v žádosti o dotaci z programu „Operační program zaměstnanost – výzva č. 97“, kde v průběhu 2
let bude moci čerpat příspěvek ve výši až 2 032 tis Kč na vzdělávání zaměstnanců.
Rok 2020 lze hodnotit jako celosvětově mimořádný a náročný, ale i přes nepříznivé aspekty, které
společnost ATAS elektromotory musela v uplynulém roce překonávat, je možné ho hodnotit jako
úspěšný.
Ve chvíli zpracování této zprávy (duben 2021), kdy jsou za námi první tři měsíce roku 2021 musíme
konstatovat, že tento trend i přes přetrvávající koronavirové období pokračuje. Zakázky odběratelů se
nesnižují, ba naopak a díky velkému úsilí všech zaměstnanců i za cenu přesčasů a výpomoci technickohospodářských zaměstnanců ve výrobě, kterými nahrazujeme chybějící kolegy, se podařilo za první 3
měsíce dosáhnout tržeb ve výši 143 mil Kč, což je o 10,5 % více než v 1. čtvrtletí roku 2020 a zisk je
dokonce o více než 55 % vyšší. Až následující měsíce ukáží, zda se podaří držet vzrůstající trend i
navzdory skokově navyšujícím se cenám vstupních materiálů.
Intenzivní personální prací se snažíme o nábor nových zaměstnanců do dělnických profesí. Od počátku
letošního roku jsme do obou závodů přijali 70 lidí, ale s 24 jsme se již rozloučili. A to pouze 4 z nich
odešli do starobního důchodu, resp. ošetřovat člena rodiny. Zbylých 20 osob nebylo schopno respektovat
pracovní návyky a naučit se základní dovednosti.
Do provozovny ve Velkém Poříčí, kam její majitel v roce 2020 investoval dalších 50 mil Kč se postupně
přesouvají montážní linky na kompletní výrobu ventilátorů, která by měla být zahájena postupně v
letošním roce.
Úspěchem, tentokrát na poli obchodním, je vítězství ve výběrovém tendru na vývoj a následnou výrobu
motorů pro celosvětově uznávaného výrobce zahradní techniky. Vývoj, technická příprava výroby i
samotná výroba bude pro naše podmínky velmi náročná, ale zařadit se mezi dodavatele dalšího
významného výrobce zahradní techniky je velká výzva pro naši společnost.
Závěrem je třeba konstatovat, že rok 2020 i začátek roku 2021 je z mnoha pohledů výjimečný a
neopakovatelný.
A nyní se vrátím k výsledkům roku 2020. Naše společnost za minulý rok vytvořila zisk před zdaněním ve
výši 1 182 405,85 Kč, což po zdanění činí
545 825,91 Kč. Představenstvo navrhuje, aby zisk po zdanění byl vypořádán následujícím způsobem:
1.
Převést do rezervního fondu
55 000,00 Kč.
2.
Převést do investičního fondu 490 825,91 Kč.
Představenstvo akciové společnosti navrhuje rozdělit zisk uvedeným způsobem, neboť v článku 33
odst.2) Stanov akciové společnosti je uvedeno:
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„Rezervní fond je tvořen přídělem ze zisku v minimální výši 10 % z čistého zisku za uplynulý rok, a to
až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20 % základního kapitálu. Příděl se zaokrouhluje na celé tisíce Kč“.
Základní kapitál společnosti činí 146 772 tis. Kč, a proto dle stanov musí společnost dotovat rezervní
fond minimálně do okamžiku, kdy na tomto fondu bude částka 29 354 400 Kč. Po uhrazení loňské ztráty
na tomto fondu je aktuálně 0,00 Kč.
Zbytek nerozděleného zisku bylo navrženo přidělit do Investičního fondu v souladu s článkem 34 odst.1)
Stanov. Na tomto fondu se aktuálně nachází 11 894 260,46. Kč. Dle článku 34 ods.2) je tento fond
tvořen v souladu s klouzavým investičním plánem, který zpracovává představenstvo společnosti na 5
let. Na období 2021 až 2025 na soupisu požadovaných investic jsou uvedeny požadavky na výrobní,
provozní a stavební investice v celkové hodnotě 85 141 200 Kč.
Důvodů k tomu, aby byl proveden navržený příděl čistého zisku do investičního fondu je vícero:
a) Investiční fond byl oslaben v roce 2020 tím, že jeho část ve výši 2 222 426,50 Kč byla použita na
krytí části ztráty společnosti vzniklé z hospodaření v roce 2019, když na krytí části ztráty ve stejné výši
již společnost nemohla použít žádné jiné disponibilní zdroje.
b) Investice v rámci ekonomického limitu prosté reprodukce výrobních prostředků naprosto nepostačují
ke krytí investičních potřeb společnosti pro příští období. Zdroj financování investic pocházející z odpisů
je významně znehodnocován hlavně inflačními tlaky, a to již po několik let. Externí financování investic
z bankovních zdrojů je společností využíváno, ale s ohledem na ekonomickou realitu společnosti v
posledních dvou letech tento zdroj nelze nijak významně rozšířit. Z toho všeho vyplývá nutnost ponechat
čistý zisk společnosti jako zdroj rozšířené reprodukce jejího dlouhodobého majetku.
c) Předpokládaný vzestupný ekonomický cyklus pro příštích několik let bude vyžadovat investice do
produktivnějších výrobních zařízení i do zcela nových technologií. Je logické, že takové investice budou
také finančně náročnější. Zároveň nelze vyloučit, že proponovaný vzestupný cyklus nebude sledovat
lineární vzestupnou linku, ale bude poznamenán kolísáním, stejně jako tomu bylo po ekonomické krizi z
roku 2008 a let následujících. Své o tom víme právě my v České republice, kde se toto kolísání a
regresívní ekonomické tlaky projevily nejvýrazněji. Společnost proto musí využít veškeré vlastní možnosti
k tomu, aby se na financování svých budoucích investic, a to i s přihlédnutím k možné nejistotě průběhu
svého hospodaření v příštích letech, co nejlépe připravila.
d) S ohledem na všechny uvedené důvody je posílení investičního fondu z výsledku hospodaření
společnosti conditio sine qua non (zásadní nezbytnou podmínkou) budoucího udržitelného rozvoje
společnosti.
Stejně tak jako v loňském roce, společnost zpracovala za období roku 2020 Zprávu o vztazích. Z ní
připomenu alespoň základní skutečnosti, zejména tu, že ovládající osobou společnosti je německá
společnost ebm Beteiligungs-GmbH. Zpráva popisuje smluvní vazby, resp. vzájemně poskytnutá plnění,
mezi ATAS elektromotory Náchod a.s. a uvedenou ovládající osobou a dalšími s ní majetkově
propojenými osobami. Ze Zprávy dále vyplývá, že z nich společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.
nevznikla žádná újma.
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9.

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou
osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a
ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou za rok 2020
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10. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu
a ověření účetní závěrky za rok 2020

.........................
Ing. Otto Daněk
předseda představenstva

.................................

Ing. Ivana Čimerová
místopředsedkyně představenstva

Osoby zodpovědné za ověření účetní závěrky za poslední tři účetní období:

Název firmy
/ Oprávnění
KA ČR č
IČO
Sídlo
Jméno,
příjmení /
Oprávnění
KA ČR č
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2018
AV AUDITING, spol. s r.o.
003
49285220
Tolarova 317
533 51 Pardubice
Ing. Lenka Prokůpková
1669

2019
AV AUDITING, spol. s r.o.
003
49285220
Tolarova 317
533 51 Pardubice
Ing. Lenka Prokůpková
1669

2020
AV AUDITING, spol. s r.o.
003
49285220
Tolarova 317
533 51 Pardubice
Ing. Lenka Prokůpková
1669

Příloha: Zpráva auditora o ověřování účetní závěrky za
účetní období 2020 a účetní závěrka za rok 2020 v
nezkrácené formě
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Příloha v roční účetní závěrce zpracované za rok 2020
v
ATAS elektromotory Náchod a.s.
I.

Obecné údaje o účetní jednotce

a. Popis účetní jednotky
Název:
Sídlo:
Právní forma:
ISIN:
Zapsáno u:
IČO:
DIČ:

ATAS elektromotory Náchod a.s.
Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod
akciová společnost
CS0005028257
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603
45534543
CZ45534543

Předmět podnikání:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Projektování elektrických zařízení
Nástrojářství
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Specializovaný maloobchod
Testování, měření a analýzy
Příprava a vypracování technických návrhů
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Zámečnictví
Kovoobráběčství
Slévárenství
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Rozvahový den: 31. 12. 2020
Datum sestavení účetní závěrky: 30. 4. 2021
Datum vzniku společnosti: Společnost byla založena společenskou smlouvou jako akciová společnost a
vznikla zapsáním do obchodního rejstříku dne 1. 5. 1992

Společníci / akcionáři s podílem na základním kapitálu účetní jednotky větším než 20 % - stav k
12. 2020:
ebm Beteiligungs GmbH Mulfingen
Ostatní

31.

51,8 %
48,2 %

ATAS elektromotory Náchod a.s. je článkem konsolidačního celku, ale nikoliv vrcholovým, proto
nezpracovává konsolidovanou účetní závěrku (viz Zpráva o vztazích). Konsolidovanou účetní závěrku
sestavuje ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. Konsolidovanou účetní závěrku je možné získat v sídle
konsolidující společnosti ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG, Bachmühle 2, Mulfingen.
Společnost není v likvidaci.

Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku:
V uplynulém účetním období roku 2020 nedošlo ke změnám a dodatkům v obchodním rejstříku. Změny
vyplývající z voleb členů představenstva, které se konaly dne 27. 1. 2021, jsou popsány v kapitole 13.
Události po rozvahovém dni.
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Obr. 1: Organizační schéma společnosti platné k 31. 12. 2020
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Organizace a struktura společnosti
Akciová společnost se člení horizontálně na organizační celky vyššího řádu – úseky, provozy. Tyto se
dále vertikálně člení na organizační celky nižšího řádu – útvary (oddělení, dílny). Firma je rozdělena na
8 úseků (příp. provozů). Jsou to: úsek předsedy představenstva, výrobní úsek, provoz kooperace EBM,
úsek řízení jakosti, obchodní úsek, technický úsek, správní úsek a ekonomický úsek (viz organizační
schéma, obr. 1).

Statutární a kontrolní orgány (k 31. 12. 2020)
Statutární orgán

Jméno a příjmení člena

Funkce

Představenstvo

Ing. Otto Daněk

předseda

Karel Zelenka

místopředseda

Ing. Ivana Čimerová

členka

Ing. Josef Kůst

člen

Ing. Ludmila Kuldová

předsedkyně

Thomas Siegfried Wagner

místopředseda

Ing. Leoš Kuchař

člen

Dozorčí rada

Poznámka

Společnost zastupuje představenstvo jako celek nebo dva členové představenstva společně.

b.

Další údaje
•
•

Účetní jednotka nemá větší než 20% podíl na základním kapitálu jiných obchodních společností.
Základní údaje o zaměstnancích:

Údaje o zaměstnancích

Celkem v r. 2020

Celkem v r. 2019

681

733

Osobní náklady celkem (tis. CZK)

274 588

283 291

z toho: Mzdové náklady celkem (tis. CZK)

192 416

206 713

25 128

21 265

29

29

Průměrný počet zaměstnanců (přepočtený)

Příjmy členů statutárních, kontrolních orgánů a vedení a.s. (tis. CZK)
Počet členů statutárních, kontrolních orgánů a vedení a.s. (osob)

Za vedoucí pracovníky jsou považováni vedoucí I. a II. okruhu (I. okruh – představenstvo a.s., vedoucí
provozu KEBM a ředitelé jednotlivých úseků přímo podřízených předsedovi představenstva, II. okruh –
vedoucí středisek přímo podřízení vedoucím I. okruhu), celkem 23 řídících pracovníků.
•
2 služební automobily pro potřeby vedení firmy jsou používány i k osobním účelům a
majetkový prospěch je zdaňován dle zákona o daních z příjmů
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II. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami
(není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a
předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Účetní závěrka je sestavena dle příslušné legislativy platné v České republice, zejména pak podle zákona
o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších novel, vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o účetnictví, českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., daňových zákonů, aj.

A. Dlouhodobý nehmotný majetek
Je tvořen zejména nakoupeným počítačovým softwarem. Za nehmotná aktiva jsou považovány takové
položky, jejichž doba životnosti přesahuje 1 rok a pořizovací hodnota je vyšší než 60 tis. CZK. Nehmotná
aktiva jsou vykazována v pořizovacích cenách snížených o oprávky. Dlouhodobý nehmotný majetek je
odepisován rovnoměrně na základě předpokládané doby životnosti dle organizační směrnice (dále jen
"OS"). Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za účetní období částku
40 tis. CZK za jednotlivý dokončený zásah, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku.

B. Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek je prvotně zaznamenáván v pořizovací ceně a je s výjimkou pozemků
odepisován, jak je uvedeno níže. Pořizovací cena této složky aktiv zahrnuje veškeré složky, které přímo
souvisejí s uvedením jednotlivých položek hmotných aktiv do stavu umožňujícího předpokládané použití.
Pořizovací cena se snižuje o poskytnuté dotace od státních institucí (viz § 29, odst. 1. zákona č. 586/1992
Sb. o daních z příjmů). Výdaje na opravu a údržbu jsou účtovány do nákladů v době jejich vzniku, a
tedy nevstupují do pořizovací hodnoty aktiva. Do dlouhodobých aktiv jsou zařazovány pozemky a stavby,
hmotné movité věci a jejich soubory, jejichž pořizovací cena je větší než 40 tis. CZK a doba životnosti
delší než 1 rok. Majetek, který nesplňuje tato kritéria, je účtován do spotřeby (účty 501). Výjimku tvoří
výpočetní technika (počítače, notebooky, monitory, tiskárny, UPS zařízení), která je považována za
dlouhodobé aktivum již od pořizovací ceny 2 tis. CZK a jejichž doba životnosti je delší než 1 rok. U
nemovitostí je podmínkou jen doba životnosti delší než 1 rok.
Dlouhodobý hmotný majetek, který je vyřazen z evidence, je z rozvahy odúčtován spolu s oprávkami
vztahujícími se k tomuto majetku. Veškeré výnosy či ztráty vzniklé v souvislosti s vyřazením jsou součástí
provozního výsledku hospodaření. Dle povahy operací jsou uvedeny v provozních nákladech nebo
výnosech.
Nakupovaný dlouhodobý hmotný majetek je oceňován pořizovací cenou včetně vedlejších a
doprovodných nákladů. Dlouhodobý hmotný majetek, který byl pořízen ve vlastní režii, je oceňován ve
vlastních nákladech včetně výrobní režie. Jedná se zejména o speciální nářadí dlouhodobého charakteru,
které je považováno za dlouhodobé aktivum již od pořizovací hodnoty 15 tis. CZK a jehož doba životnosti
je více než 1 rok.
Budovy, stroje a zařízení jsou odepisovány rovnoměrně počínaje měsícem jejich uvedení do užívání dle
OS. Zůstatková hodnota a doba životnosti těchto aktiv je určována jednotlivě dle posouzení jejich využití
a je každoročně aktualizována a přehodnocována.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40
tis. CZK, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku.
Dále tato kategorie obsahuje některé položky dlouhodobého majetku, které nejsou součástí výše
uvedených kategorií, např. poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek a nedokončený dlouhodobý
majetek. Tyto položky jsou oceňovány ve jmenovité hodnotě, resp. v pořizovací ceně. Poskytnuté zálohy
na dlouhodobý majetek v cizí měně (pokud mají ke konci účetního období zůstatek) jsou přepočítány
na CZK dle kurzu ČNB platného k 31. 12.
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C. Zásoby
Kategorie zásob zahrnuje materiál, nedokončenou výrobu, výrobky ve vlastní režii, zboží určené k
dalšímu prodeji a poskytnuté zálohy na zásoby. Nakupované zásoby materiálu jsou oceňovány
skutečnými nákupními cenami, které jsou použity i pro ocenění materiálu v nedokončené výrobě. Cena
je stanovena včetně nákladů s pořízením souvisejících.
Zásoby ve vlastní režii (nedokončená výroba a hotové výrobky) jsou oceňovány vlastními náklady (přímé
náklady a výrobní režie). Přímými náklady jsou přímý materiál, přímé mzdy a ostatní přímé náklady.
Výdeje materiálu a nedokončené výroby jsou oceňovány průměrnými cenami, výdej hotových výrobků
a zboží pak dle metody FIFO. Přímo do spotřeby je účtován režijní materiál k výrobním účelům, paliva,
pohonné hmoty, energie, kancelářské potřeby, aj. K vedlejším pořizovacím nákladům, které jsou
zahrnovány do pořizovacích cen nakupovaných zásob, patří náklady na přepravu a clo.
Poskytnuté zálohy na zásoby jsou oceňovány jmenovitou hodnotou, v případě pořízení v cizí měně je
zůstatek přepočítán na CZK dle kurzu ČNB platného k 31. 12.

D. Dlouhodobé pohledávky
Obsahem této kategorie jsou dlouhodobé poskytnuté zálohy, které jsou oceňovány jmenovitou
hodnotou. Součástí dlouhodobých pohledávek byly rovněž pohledávky z přecenění derivátových
obchodů s cizí měnou se sjednanou splatností delší než 1 rok.

E. Krátkodobé pohledávky
V této kategorii jsou obsaženy pohledávky z obchodních vztahů, daňové pohledávky (aktivní zůstatky
daňových účtů), krátkodobé poskytnuté zálohy, dohadné účty aktivní a jiné pohledávky. Součástí
krátkodobých pohledávek byly i pohledávky z přecenění derivátových obchodů s cizí měnou se
sjednanou splatností 1 rok a kratší.
Pohledávky z obchodních vztahů jsou vykazovány ve jmenovité hodnotě snížené o opravnou položku
zohledňující snížení hodnoty pohledávek. Další položky jsou oceňovány rovněž ve jmenovité hodnotě.
Pohledávky vedené v cizí měně jsou přepočítány na CZK dle kurzu ČNB platného k 31. 12.

F. Peněžní prostředky
Peněžní prostředky jsou tvořeny pokladní hotovostí, ceninami (nevydané stravenky) a penězi na
bankovních účtech. Jsou oceňovány jmenovitou hodnotou. Zůstatky na bankovních účtech jsou očištěny
o záporné zůstatky na kontokorentních účtech, které jsou pak zachycovány v rozvaze v položkách
závazky k úvěrovým institucím, dle povahy závazku jako krátkodobé nebo dlouhodobé. V případě
pokladní hotovosti a peněz na bankovních účtech vedených v cizí měně je zůstatek přepočítán na CZK
dle kurzu ČNB platného k 31. 12.

G. Časové rozlišení (aktiva)
Tato kategorie obsahuje položky nákladů a příjmů příštího období. Položky jsou oceňovány ve jmenovité
hodnotě.

H. Vlastní kapitál
Vlastní kapitál je tvořen základním kapitálem, ážiem a kapitálovými fondy, fondy ze zisku, výsledky
hospodaření minulých let a výsledkem hospodaření běžného účetního období.
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu.
Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu je v kompetenci valné hromady společnosti a vykazuje
se jako změna základního kapitálu. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny peněžními či nepeněžním
vklady nad hodnotu základního kapitálu, bezplatným nabytím majetku při přecenění pozemku a fondem
reálné hodnoty derivátových obchodů s cizí měnou. Reálné hodnoty derivátů jsou v rozvaze vykázány v
dlouhodobých nebo krátkodobých pohledávkách, resp. závazcích a oceňovací rozdíly jsou součástí
položky Kapitálové fondy.
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Dle stanov společnost se vytváří a doplňuje rezervní fond v roce, kdy dosáhne kladného hospodářského
výsledku, a to v minimální výši 10 % čistého zisku, a to až do té doby, kdy jeho výše dosáhne hranice
20 % základního kapitálu. Takto vytvořené zdroje lze použít jen k úhradě ztráty.
Valnou hromadou společnosti bylo schváleno vytvoření investičního fondu (statutární fond), který slouží
k pokrytí zvýšení investičních potřeb. O tvorbě investičního fondu rozhoduje valná hromada společnosti
na návrh představenstva v rámci rozdělení zisku a vychází z klouzavého investičního plánu na 5 let,
který schvaluje dozorčí rada.

I.

Cizí zdroje

Součástí cizích zdrojů společnosti jsou rezervy, dlouhodobé závazky a krátkodobé závazky
•

Rezervy

V souladu s principem opatrnosti tvoří společnost, dle § 25, odst. 3 a § 26, odst. 3 Zákona č. 563/1991
Sb. o účetnictví, vedle odpisů majetku a opravných položek i rezervy na rizika a ztráty.
Z důvodů dodržení principu souměřitelnosti nákladů a výnosů byly v roce 2020 i 2019 vytvořeny rezervy
na provize, náhrady za nevyčerpanou dovolenou a prémie včetně odvodů na sociální a zdravotní
pojištění k nevyplaceným položkám.
•

Dlouhodobé závazky

Obsahem této položky byly v roce 2020 i 2019 závazky k úvěrovým institucím (dlouhodobé) a odložená
daň.
Závazky k úvěrovým institucím jsou vykazovány v přijaté protihodnotě bez transakčních nákladů. Jsou
klasifikovány jako dlouhodobé závazky, pokud mají dobu splatnosti delší než 1 rok. Úroky z úvěrů jsou
účtovány přímo do nákladů. Bankovní úvěry vedené v cizí měně jsou přepočítány na CZK dle kurzu ČNB
platného k 31. 12.
Náklad daně z příjmů představuje splatnou a odloženou daň. Odložená daň je vypočtena s použitím
závazkové metody uplatněné na všechny dočasné rozdíly vzniklé mezi daňovou hodnotou majetku a
závazků a jejich účetní zůstatkovou hodnotou uvedenou v účetní závěrce. Odložená daň je vypočtená s
použitím schválených daňových sazeb a právních ustanovení, která budou účinná v době, kdy dojde k
realizaci aktiva nebo k vyrovnání závazku. Odložená daň se zjišťuje ze všech přechodných rozdílů, které
vznikají z rozdílného účetního a daňového pohledu na položky zachycené v účetnictví, tj. nejen mezi
účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
odepisovaného, ale i dalších rozdílů (například opravné položky k zásobám, opravné položky k
pohledávkám, rezervy tvořené nad rámec příslušných zákonů, při nerealizované ztrátě z předchozích
let). Odložená daň je součástí dlouhodobých závazků.
Součástí dlouhodobých závazků byl i závazek z přecenění derivátových obchodů s cizí měnou se
sjednanou splatností delší než 1 rok.
•

Krátkodobé závazky

Součástí této položky byly v roce 2020 i 2019 závazky k úvěrovým institucím (krátkodobé), krátkodobé
přijaté zálohy režijního charakteru, závazky z obchodních vztahů, krátkodobé finanční výpomoci, závazky
k zaměstnancům, závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, daňové závazky a dotace,
dohadné účty pasivní a jiné závazky.
Součástí dlouhodobých závazků byl i závazek z přecenění derivátových obchodů s cizí měnou se
sjednanou splatností 1 rok a kratší.
Závazky k úvěrovým institucím jsou vykazovány v přijaté protihodnotě bez transakčních nákladů. Jsou
klasifikovány jako krátkodobé závazky, pokud mají dobu splatnosti 1 rok a kratší. Jako krátkodobé
závazky jsou klasifikovány také části dlouhodobých úvěrů, které mají dobu splatnosti 1 rok a kratší.
Úroky z úvěrů jsou účtovány přímo do nákladů. Bankovní úvěry vedené v cizí měně jsou přepočítány na
CZK dle kurzu ČNB platného k 31. 12.
Krátkodobé závazky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou. Závazky vedené v cizí měně jsou přepočítány
na CZK dle kurzu ČNB platného k 31. 12.
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J.

Časové rozlišení (pasiva)

V této kategorii se objevují položky výdajů nebo výnosů příštích období. Položky jsou oceňovány ve
jmenovité hodnotě.

K. Snížení hodnoty aktiv
Když dojde k událostem či změnám, které naznačují nebo mohou způsobit, že účetní zůstatková hodnota
může převýšit zpětně získatelnou hodnotu aktiva, je prověřováno, zda nedošlo ke snížení hodnoty
majetku. Pokud taková skutečnost nastane, společnost tvoří opravné položky, které toto snížení
zohledňují. Výše opravných položek k pohledávkám byla stanovena na základě rozboru lhůt splatností,
informací o právních aspektech dalšího vymáhání pohledávek – vše v souladu s principem opatrnosti a
s ohledem na dosažení věrného a poctivého obrazu finanční situace společnosti. Opravné položky
k zásobám materiálu, hotových výrobků, náhradních dílů, nedokončené výroby a zboží jsou tvořeny na
základě rozboru jejich obrátkovosti, příp. jejich technického stavu. Pokud je obrátkovost na nízké úrovni,
ale společnost počítá s dalším využitím položek, není nutné opravnou položku vytvářet (využito v roce
2020 i 2019).

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

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

N. Vykazování výnosů a nákladů
Výnosy jsou vykazovány bez daně z přidané hodnoty. Provozní výnosy se vykazují v účetní závěrce v
okamžiku uskutečnění výnosu a jsou vykazovány na následující bázi:
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
2. Tržby za prodej zboží
3. Ostatní provozní výnosy
Náklady jsou rovněž vykazovány v okamžiku uskutečnění nákladu bez daně z přidané hodnoty. Provozní
náklady jsou vykazovány na následující bázi:
1. Výkonová spotřeba
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti
3. Aktivace
4. Osobní náklady
5. Úpravy hodnot v provozní oblasti
6. Ostatní provozní náklady
Rozdíl mezi provozními výnosy a provozními náklady představuje provozní výsledek hospodaření. Rozdíl
mezi finančními výnosy a finančními náklady tvoří finanční výsledek hospodaření. Finanční náklady
představují nákladové úroky a ostatní finanční náklady (zejména kurzové ztráty), finanční výnosy pak
výnosové úroky a ostatní finanční výnosy (zejména kurzové zisky). Součtem provozního a finančního
výsledku hospodaření získáme výsledek hospodaření před zdaněním. Ten je dále upraven o daň z příjmu
splatnou i odloženou. Spojením výsledku hospodaření před zdaněním a daně z příjmu získáme výsledek
hospodaření po zdanění.
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O. Kurzová politika
Hlavní (bilanční) měnou je CZK. Společnost používala v r. 2019 i do 30. 4. 2020 pro přepočet údajů v
cizích měnách na bilanční měnu CZK pevný kurz. Tento kurz byl stanoven na každý kalendářní měsíc a
vycházel z výpisu platného kurzovního lístku ČNB vždy k prvnímu pracovnímu dni daného měsíce. Od
1. 5. 2020 přešla společnost ATAS elektromotory Náchod a.s. při používání přepočtu majetku a závazků
v cizí měně na denní kurzy. Společnost přistoupila ke změně metodiky v průběhu roku 2020 (nikoliv od
počátku roku) z důvodu velkého nárůstu volatility CZK v předchozích měsících. Tento krok vedl a bude
vést k reálnějšímu a pravdivějšímu zobrazení hodnoty majetku, závazků, nákladů a výnosů společnosti.
Pro přepočet majetku a závazků na konci účetního období používá společnost kurz ČNB k poslednímu
obchodnímu dni v kalendářním roce. Kurzové rozdíly jsou vykazovány výsledkově v době jejich vzniku,
minimálně 1x za měsíc.

P. Kritické účetní odhady
Společnost provádí odhady a předpoklady týkající se budoucnosti. Ze své podstaty se účetní odhady
pouze zřídka budou rovnat skutečným výsledkům. Odhady a předpoklady jsou průběžně ohodnocovány
a vycházejí z historických zkušeností a dalších faktorů, včetně odhadů budoucích událostí, které jsou s
ohledem na okolnosti rozumné.

Q. Zajištění kurzových obchodů
Společnost měla k 31. 12. 2020 uzavřené smlouvy o zajišťovacích derivátech, které byly sjednány za
účelem řízení měnového rizika aktiv a splňují kritéria pro zajišťovací účetnictví. Z tohoto důvodu bylo
zaúčtováno reálné ocenění bilančním způsobem (nikoliv výsledkově). Reálné ocenění bylo stanoveno na
základě expertních posudků jednotlivých bank, se kterými bylo zajištění sjednáno, tj. s KB a ČSOB.
K rozvahovému dni měla společnost uzavřeny forwardové zajišťovací obchody v hodnotě 5 000 tis. EUR
se splatností v roce 2021, v hodnotě 4 200 tis. EUR se splatností v roce 2022, v hodnotě 2 800 tis. EUR
se splatností v roce 2023 a v hodnotě 1 800 tis. EUR se splatností v roce 2024.

R. Transakce mezi spřízněnými stranami
Viz. Zpráva o vztazích ve Výroční zprávě společnosti za rok 2020, kapitola 9.
Žádné transakce nebyly v r. 2020 ani v předchozím období uskutečněny s členy představenstva, dozorčí
rady, vrcholovými řídícími pracovníky ani s blízkými členy rodin těchto jednotlivců.

S. Přehled o peněžních tocích (výkaz Cash Flow)
V souladu s § 18 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuje
účetní závěrka také přehled o peněžních tocích. Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou
metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově
převést na předem známou částku v hotovosti.

T. Další skutečnosti
Majetek v reprodukční pořizovací ceně v průběhu účetního období pořízen nebyl.
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III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
1.

Dlouhodobý majetek

a)

Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena
Položka
Software
Celkem 2020
Celkem 2019

Počáteční
zůstatek
10 856
10 856
10 443

Přírůstky

Vyřazení

Převody

349
349
413

0
0
0

0
0
0

Konečný
zůstatek
11 205
11 205
10 856

Opravné položky a oprávky
Počáteční
zůstatek

Odpisy

Prodeje,
likvidace

Vyřazení

Převody

Konečný
zůstatek

Opravné
položky

Účetní
hodnota

8 938
8 938
8 692

292
292
246

0
0
0

0
0
0

0
0
0

9 230
9 230
8 938

0
0
0

1 975
1 975
1 918

Software
Celkem 2020
Celkem 2019

Pozn. V rozvaze jsou oprávky vyjádřeny se záporným znaménkem

b)

Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena
Položka

Počáteční zůstatek

Přírůstky

Vyřazení

Převody

Pozemky

Konečný zůstatek

2 836

0

0

0

2 836

Stavby

140 417

0

0

0

140 417

Hmotné movité věci a jejich soubory

407 902

11 220

-130

0

418 992

836

0

-836

0

0

Poskytnuté zálohy na DHM
Nedokončený DHM

2 098

0

0

-703

1 395

Celkem 2020

554 089

11 220

-966

-703

563 640

Celkem 2019

543 033

32 987

-6 356

-15 575

554 089

Opravné položky a oprávky

Vyřazení

Převody

0

Prodeje,
likvidace
0

0

Konečný
zůstatek
0

Opravné
položky
0

Účetní
hodnota
2 836

0

69 573

1 122

0

0

0

70 695

0

69 722

Hmotné movité věci a
jejich soubory
Poskytnuté zálohy na
DHM
Nedokončený DHM

312 582

12 915

-5

-125

0

325 367

0

93 625

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 395

Celkem 2020

382 155

14 037

-5

-125

0

396 062

0

167 578

Celkem 2019

374 012

12 264

0

-4 121

0

382 155

0

171 934

Pozemky
Stavby

Počáteční
zůstatek
0

Odpisy

Pozn. V rozvaze jsou oprávky vyjádřeny se záporným znaménkem
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V roce 2020 společnost pořizovala zejména stroje a zařízení a software. Největší položkou se stala
modernizace hydraulického lisu a vtahovacího poloautomatu, dále pak obměna speciálního nářadí
dlouhodobého charakteru (morální zastarání) a software spojený s během aplikací potřebných pro
výrobu i potřebnou administrativu ve firmě.
Vyřazeny byly zejména morálně zastaralá zařízení.
Rozpis dlouhodobého hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem :
In. číslo

Název majetku

Zástav. instituce

Účetní zůstatková cena k
31. 12. 2020 v tis. CZK

ČSOB

Hodnota zástavy k
31.12.2020 v tis.
CZK
32 489

2110001

Obrobna, nástrojárna, údržba

2110075

Výpočetní středisko

ČSOB

3 995

1 917

2110124

Budova lisovny "Ostrov"

ČSOB

25 477

15 603

Pozemky k objektům

ČSOB

1 121

1 121

Pozemky k objektům

KB

934

934

2110035

Hlavní výrobní budova - 4.podlaž.

KB

34 090

17 007

2110083

Budova administrativní

KB

4 690

2 312

Stroje a zařízení hrazené z úvěru

KB

42 674

15 220

145 470

69 769

Celkem

2.

Oběžná aktiva

a)

Zásoby

15 655

K 31. 12. 2020 byly zásoby společnosti v hodnotě 45 601 tis. CZK zatíženy zástavním právem ke krytí
kontokorentního úvěru ČSOB ve výši 27 950 tis. CZK (k 31. 12. 2019 zásoby v hodnotě 53 494 tis. CZK
ke krytí kontokorentního úvěru ČSOB v hodnotě 35 164 tis. CZK)

b)

Dlouhodobé pohledávky
Stav k 31. 12. 2020
Brutto Korekce

Položka
Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Netto

Stav k 31. 12. 2019
Brutto Korekce

Netto

126

0

126

126

0

126

Pohl. z pevných termínovaných operací

2 763

0

2 763

471

0

471

Celkem

2 889

0

2 889

597

0

597

Jedná se o poskytnuté zálohy na poštovné a kartu CCS.
Pohl. z pevných termínovaných operací – ocenění měnových zajišťovacích derivátů se splatností větší
než 1 rok

c)

Krátkodobé pohledávky

Položka

Stav k 31. 12. 2020
Brutto Korekce

Pohledávky z obchodních vztahů

28 422

-7 527

20 895

32 424

-7 532

24 892

2 947

0

2 947

4 131

0

4 131

31 369

-7 527

23 842

36 555

-7 532

29 023

Pohledávky – ostatní
Celkem
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Netto

Stav k 31. 12. 2019
Brutto Korekce

Netto

Pohledávky z obchodních vztahů
Stav k 31. 12. 2020

Stav k 31. 12. 2019

Položka

Brutto

Korekce

Netto

Brutto

Korekce

Netto

Pohledávky z obchodních vztahů celkem

28 422

-7 527

20 895

32 424

-7 532

24 892

Pohledávky ve lhůtě splatnosti

12 477

0

12 477

10 190

0

10 190

Pohledávky po lhůtě splatnosti

15 945

-7 527

8 418

22 234

-7 532

14 702

z toho: do 30 dnů po spl.

8 400

0

8 400

13 834

0

13 834

31 až 60 dnů po spl.

6

0

6

845

0

845

61 až 90 dnů po spl.

12

0

12

0

0

0

91 až 180 dnů po spl.

0

0

0

10

0

10

nad 180 dnů po spl.

7 527

-7 527

0

7 545

-7 532

13

z toho: po lhůtě splatnosti delší než 5 let

7 527

-7 527

0

7 532

-7 532

0

-

-

-

-

-

-

Pohledávky k podnikům ve skupině

K 31. 12. 2020 byly pohledávky z obchodních vztahů v brutto hodnotě 11 496 tis. CZK (k 31. 12. 2019
13 245 tis. CZK) zatíženy zástavním právem ke krytí kontokorentního úvěru ČSOB.
K 31. 12. 2020 byly pohledávky z obchodních vztahů v brutto hodnotě 9 369 tis. CZK (k 31. 12. 2019
10 651 tis. CZK) zatíženy zástavním právem ke krytí kontokorentního úvěru KB.

Pohledávky – ostatní
Ostatní pohledávky jsou tvořeny především daňovými pohledávkami (nadměrné odpočty DPH),
oceněním měnových zajišťovacích derivátů se splatností maximálně 1 rok (forwardy) a krátkodobými
poskytnutými zálohami.

d)

Opravné položky

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (zásoby, pohledávky).
Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):
Opravné položky
k:
zásobám
pohledávkám –
zákonné
pohledávkám ostatní

Zůstatek
k 31. 12. 2018
399
9 576

Netto změna v
roce 2019
3 812
-2 044

Zůstatek
k 31. 12. 2019
4 211
7 532

Netto změna v
roce 2020
1 702
-5

Zůstatek
k 31. 12. 2020
5 913
7 527

0

0

0

0

0

9 975

1 768

11 743

1 697

13 440

Celkem

e)

Peněžní prostředky

Položka
Peníze a ceniny v pokladně

Stav k 31.12.2020 v tis. CZK

Stav k 31.12.2019 v tis. CZK

796

414

Bankovní účty

2 083

7 004

Celkem

2 879

7 418

Společnost má otevřený kontokorentní účet u ČSOB, který jí umožňuje čerpat úvěr do výše 45 000 tis.
CZK. K 31. 12. 2020 činil záporný zůstatek 27 950 tis. CZK (k 31. 12. 2019 35 164 tis. CZK).
Společnost má otevřený kontokorentní účet u KB, který jí umožňuje čerpat úvěr do výše 65 000 tis. CZK.
K 31. 12. 2020 činil záporný zůstatek 38 617 tis. CZK (k 31. 12. 2019 53 421 tis. CZK).
V rozvaze jsou výše uvedené kontokorentní účty vykázány jako krátkodobý závazek k úvěrovým
institucím.
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3.

Časové rozlišení aktiv

Náklady příštích období zahrnují především provize (nárok v následujícím účetním období), školení a
předplatné (rovněž na další období) a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově
přísluší.
Příjmy příštích období zahrnují zejména výnosy z faktur vystavených až v následujícím účetním období,
které jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší.

4.

Ostatní údaje o aktivech společnosti

a)

Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze v pořizovacích cenách v tis. CZK:

Druh majetku

Opotřebení
v%

Rok 2020

Rok 2019

Materiál přijatý ke zpracování

7 184

6 520

Nářadí ve vlastnictví zákazníka

58 616

56 899

3 205

3 341

60

Inventář

19 430

19 418

60

Nářadí ve výdejnách

58 766

57 004

70

1 309

1 292

50

148 510

144 474

Přístroje a měřidla

Obaly v používání a.s.
Celkem

Pozn. Z výše uvedeného majetku se jedná u prvních dvou položek o cizí majetek, k němuž nemá ATAS elektromotory
Náchod a.s. vlastnické právo. V případě ostatních položek se jedná o samostatné movité věci považované za drobný
hmotný majetek v souladu s pravidly účtování, o kterém společnost rozhodla, že o něm bude účtovat jako o
zásobách. O těchto zásobách je vedena v rámci společnosti operativní evidence.
Položky ve vlastnictví a.s. jsou průběžně doplňovány a nahrazovány a jejich míra opotřebení se pohybuje v rozmezí
50 – 70 % (odhad).

b)

Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví:
Neevidujeme.

5.

Vlastní kapitál

Vlastní kapitál
Základní kapitál
Ážio a kapitálové fondy
z toho: Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a záv.
Fondy ze zisku
Výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Celkem

Rok 2020 v tis. CZK

Rok 2019 v tis. CZK

Změna

146 772
2 064
173
1 891
11 894
0
546
161 276

146 772
1 479
173
1 306
18 278
1 189
-7 572
160 146

0
585
0
585
-6 384
-1 189
8 118
1 130

Struktura základního kapitálu
Základní kapitál společnosti se skládá z 146 772 ks akcií znějících na majitele plně upsaných a
splacených s nominální hodnotou 146 772 tis. CZK.
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Ostatní kapitálové fondy
Ostatní kapitálové fondy v hodnotě 173 tis. CZK jsou tvořeny změnou cen pozemků zastavěné plochy a
opravami výměr pozemků, resp. cen pozemků.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Oceňovací rozdíly v hodnotě 1 891 tis. CZK jsou tvořeny oceněním měnových zajišťovacích derivátů,
které budou vypořádány v letech 2021 až 2024.
Fondy ze zisku
Rok 2020 v tis. CZK

Rok 2019 v tis. CZK

Změna

Rezervní fond
Investiční fond

0
11 894

4 161
14 117

-4 161
-2 223

Celkem

11 894

18 278

-6 384

Rozdělení hospodářského výsledku běžného účetního období za rok 2019 (resp. 2018)
Rok 2019 v tis. CZK

Rok 2018 v tis. CZK

Hospodářský výsledek běžného účetního období

-7 572

1 232

Příděl+ / čerpání – do / z rezervního fondu

-4 161

124

Příděl+ / čerpání – do / z investičního fondu

-2 222

1 108

Úhrada nerozděleným ziskem z min. let

-1 189

0

Rozdělení hospodářského výsledku valnou hromadou

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku - zisku za rok 2020 ve výši 545 825,91 CZK
Dle stanov společnosti se navrhuje následující vypořádání hospodářského výsledku - zisku:
•
•

příděl do rezervního fondu ve výši 55 000,00 CZK
příděl do investičního fondu ve výši 490 825,91 CZK

6.

Cizí zdroje

a)

Rezervy

Ostatní rezervy
Zůstatek
k 31. 12. 2018

Netto změna v roce
2019

Zůstatek k
31. 12. 2019

Netto
změna
v roce
2020

Zůstatek k 31. 12.
2020

Rezerva na dovolenou
Provize
Rezerva na prémie a příslušné
sociální a zdravotní pojištění

277
258
4 468

75
169
-4 334

352
427
134

1 643
-182
2 820

1 995
245
2 954

Celkem

5 003

-4 090

913

4 281

5 194

Rezervy

Pozn. Rezerva na nevyčerpanou dovolenou byly vytvářena z důvodu významného podílu nevyčerpaných
dnů dovolené, na které vznikl zaměstnancům nárok v letech 2020 (resp. v letech minulých). Důvodem
tvorby rezervy byla v roce 2020 (i v r. 2019) především vysoká nemocnost (zejména COVID-19 v roce
2020) a vyšší zakázková náplň v některých provozech. Tyto skutečnosti neumožnily zaměstnavateli určit
zaměstnancům čerpání celého nároku dovolené (tj. 25 dnů). Tento budoucí náklad, který není pokryt
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výkony, je kompenzován rezervou, jejíž výše odpovídá náhradě mzdy a počtu dnů, které nebyly z nároku
roku 2020 (resp. 2019) vyčerpány.
Rezerva na prémie a příslušné soc. a zdr. pojištění k nevyplaceným mzdám byla vytvořena z důvodu
rozhodnutí o přesunutí výplatního termínu uvedených mezd do roku 2021. Jedná se o prémie, které
jsou vázány na stanovené úkoly, jež se týkaly roku 2020, kam nákladově patří (analogicky stejný princip
jako v letech minulých).

b)

Dlouhodobé závazky

Položka
Závazky k úvěrovým institucím
Závazky z obchodních vztahů
Odložená daň
Ostatní
Celkem

Stav k 31.12.2020 v tis. CZK
8 040
779
6 403
1 226
16 448

Stav k 31.12.2019 v tis. CZK
9 653
1 179
5 791
2 283
18 906

Závazky k úvěrovým institucím – podrobně popsány v bodě d) Závazky k úvěrovým institucím.
Závazky z obchodních vztahů – jsou zde obsaženy položky se splatností delší než 1 rok od rozvahového
dne.
Ostatní závazky – ocenění měnových zajišťovacích derivátů se splatností delší než 1 rok.
Odložená daň
Položka

K 31.12.2020 v tis.
Kč
304

K 31.12.2019 v tis.
Kč
302

Opravná pol. k ned. výrobě pro odloženou daň

2 753

1 053

Opravná pol. k výrobkům pro odloženou daň

2 856

2 856

Opravná pol. k mat. pro odloženou daň

Opravná pol. ke zboží pro odloženou daň
Rezerva na provizi
Rezerva na nevypl. mzdy a příslušné pojištění
Rozdíl mezi zůst. cenou daň. a účet. u DNM
Rozdíl mezi zůst. cenou daň. a účet. u DHM - ZP
Rozdíl mezi zůst.cenou daň.a účet.u DHM- SPI.
Základ odložené daně
Sazba daně v procentech
Odložená daň

0

0

245

427

4 948

486

-1 784

-1 369

-43 022

-38 040

-3

3 804

-33 703

-30 481

19

19

-6 403

-5 791

Pozn. Se znaménkem – se jedná o odložený daňový závazek, se znaménkem + pak o odloženou
daňovou pohledávku
DNM – dlouhodobý nehmotný majetek
DHM – ZP – dlouhodobý hmotný majetek (budovy, stroje, zařízení, ap.)
DHM – SPI – dlouhodobý hmotný majetek (speciální nářadí dlouh. charakteru)

c)

Krátkodobé závazky

Krátkodobé závazky
Závazky k úvěrovým institucím
Krátkodobé přijaté zálohy
Závazky z obchodních vztahů
Ostatní
Celkem

Stav k 31.12.2020 v tis. CZK Stav k 31.12.2019 v tis. CZK
71 872
708
19 459
31 748

93 761
33
33 418
21 596

123 787

148 808

Závazky k úvěrovým institucím – podrobně popsány v bodě d) Závazky k úvěrovým institucím
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Závazky z obchodních vztahů
Závazky z obchodních vztahů

Stav k 31.12.2020 v tis. CZK

Stav k 31.12.2019 v tis. CZK

Závazky z obchodních vztahů celkem

19 459

33 418

Závazky ve lhůtě splatnosti

15 150

13 183

Závazky po lhůtě splatnosti

4 309

20 235

z toho: do 30 dnů po spl.

4 309

10 547

31 – 60 dnů po spl.

0

7 864

61 – 90 dnů po spl.

0

1 824

91 – 180 dnů po spl.

0

0

nad 180 dnů po spl.

0

0

Závazky po lhůtě splatnosti delší než 5 let

-

-

Závazky k podnikům ve skupině

-

-

Ostatní závazky
Stav k 31.12.2020 v tis. CZK

Stav k 31.12.2019 v tis. CZK

Závazky k zaměstnancům
Závazky ze soc. zab. a zdr. poj.
Daňové závazky a dotace
Dohadné účty pasivní
Jiné

17 327
10 311
3 607
18
485

12 480
7 141
1 796
14
165

Celkem

31 748

21 596

Ostatní závazky

Závazky k zaměstnancům – z titulu mezd za prosinec 2020 (resp. prosinec 2019), splaceny v lednu 2021
(resp. v lednu 2020).
Závazky ze soc. zabezpečení a zdravotního pojištění – splaceny v lednu 2021 (resp. v lednu 2020).
Daňové závazky a dotace – z titulu DPFO a DPPO, vše splaceno ve lhůtě splatnosti v následujícím roce.

d)

Závazky k úvěrovým institucím

Dlouhodobé – v rozvaze jsou součástí dlouhodobých závazků, řádek C.I.2 v pasivech
Krátkodobé – v rozvaze jsou součástí krátkodobých závazků, řádek C.II.2 v pasivech

Rok 2020
Druh úvěru
Úvěr ČSOB - kontokorentní účet v CZK
Úvěr KB - kontokorentní účet v CZK
Úvěr investiční v EUR (330 000. EUR)
Úvěr KB na stroje a jiné v EUR (279 179 EUR)
Úvěr KB na opravu lisu v EUR (120 821 EUR)
Úvěr KB investiční (200 000 EUR)
Celkem

Celkem k
31.12.2020
27 950
38 617
1 608
4 768
2 030
4 939
79 912

Krátkodobý závazek

Dlouhodobý závazek

Splatnost

27 950
38 617
1 608
1 701
761
1 235
71 872

0
0
0
3 067
1 269
3 704
8 040

Neurčitá
Neurčitá
20.11.2021
20.10.2023
20.8.2023
31.12.2024

Pozn. Zůstatek úvěru KB investiční (úvěrový limit 330 tis. EUR) činí 61,3 tis. EUR, zůstatek úvěru KB na stroje a jiné (úvěrový limit
279 179 EUR) činí 181,7 tis. EUR, zůstatek úvěru na opravu lisu (úvěrový limit 120 821 EUR) činí 77,3 tis. EUR, zůstatek úvěru
KB investiční (úvěrový limit 200 tis. EUR) činí 188,2 tis. EUR.
Výše uvedené úvěry jsou sjednány jako dlouhodobé úvěry. Podle zásad sestavování účetních výkazů je však část splatná max. 1
rok klasifikována jako krátkodobý úvěr. Část splatná nad 1 rok od rozvahového dne je pak součásti dlouhodobých úvěrů
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Rok 2019
Druh úvěru
Úvěr ČSOB - kontokorentní účet v CZK
Úvěr KB - kontokorentní účet v CZK
Úvěr KB investiční v EUR (330 tis. EUR)
Úvěr KB investiční v EUR (365 tis. EUR)
Úvěr KB na stroje a jiné v EUR (279 179EUR)
Úvěr KB na opravu lisu v EUR (120 821 EUR)
Úvěr KB investiční (200 tis. EUR)
Celkem

Celkem k
31.12.2019
35 164
53 421
2 409
189
5 440
2 333
4 458
103 414

Krátkodobý závazek

Dlouhodobý závazek

Splatnost

35 164
53 421
1 705
189
1 647
737
898
93 761

0
0
704
0
3 793
1 596
3 560
9 653

Neurčitá
Neurčitá
20.5.2021
20.1.2020
20.4.2023
20.2.2023
30.6.2024

Pozn. Zůstatek úvěru KB investičníe (úvěrový limit 330 tis. EUR) činí 94,8 tis. EUR, zůstatek úvěru KB investiční (úvěrový limit 365
tis. EUR) činí 7,4 tis. EUR, zůstatek úvěru KB na stroje a jiné (úvěrový limit 279 179 EUR) činí 214,1 tis. EUR, zůstatek úvěru na
opravu lisu (úvěrový limit 120 821 EUR) činí 91,8 tis. EUR, zůstatek úvěru KB investiční (úvěrový limit 200 tis. EUR) činí 175,4 tis.
EUR.
Výše uvedené úvěry jsou sjednány jako dlouhodobé úvěry. Podle zásad sestavování účetních výkazů je však část splatná max. 1
rok klasifikována jako krátkodobý úvěr. Část splatná nad 1 rok od rozvahového dne je pak součásti dlouhodobých úvěrů

Zajištění a úročení úvěrů
• Úvěr ČSOB - kontokorentní účet v CZK je jištěn zástavní smlouvou na nemovitosti, pohledávky,
zásoby a blankosměnkou. Úroková míra je určena jako O/N PRIBOR + smluvní přirážka.
• Úvěr KB – kontokorentní účet v CZK je jištěn zástavní smlouvou na nemovitosti, pohledávky a
blankosměnkou. Úroková míra je určena jako O/N PRIBOR + smluvní přirážka.
• Úvěr KB na investice v EUR (330 tis. CZK je jištěn zástavní smlouvou na movité věci a
blankosměnkou. Úroková míra je určena jako 1M PRIBOR + smluvní přirážka.
• Úvěr KB na investice v EUR (365 tis. CZK) je jištěn zástavní smlouvou na movité věci a
blankosměnkou. Úroková míra je určena jako 1M PRIBOR + smluvní přirážka. Úvěr byl v průběhu roku
2020 splacen.
• Úvěr KB na stroje a jiné v EUR (279 179 EUR) je jištěn zástavní smlouvou na nemovitosti a
blankosměnkou. Úroková míra je určená pevnou sazbou.
• Úvěr KB na opravu lisu v EUR (120 821 EUR) je jištěn zástavní smlouvou na nemovitosti, movité
věci a blankosměnkou. Úroková míra je určená pevnou sazbou.
• Úvěr KB investiční v EUR (200 000 EUR) je jištěn zástavní smlouvou na nemovitosti, movité věci a
blankosměnkou. Úroková míra je určená pevnou sazbou.
Náklady na úroky vztahující se k závazkům k úvěrovým institucím za rok 2020 činily 1 473 tis. CZK (v
roce 2019 2 565 tis. CZK).
Celkový podíl cizích zdrojů na celkových zdrojích společnosti činil k 31. 12. 2020 47,04 %, k 31. 12.
2019 51,16 %. Další závazky evidované mimo účetnictví nebyly zjištěny.

7.

Časová rozlišení pasiv

Výdaje příštích období
Výdaje příštích období zahrnují především vyúčtování tepelné energie, nájem výrobních prostor (faktura
v následujícím roce, ale náklad roku běžného) a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a
časově přísluší.
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8.

Provozní výnosy

Druh výnosu

Rok 2020 v tis. CZK

Rok 2019 v tis. CZK

472 736

461 556

761

8 561

12 871

10 944

5

0

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Tržby za prodej zboží
Ostatní provozní výnosy
z toho: Tržby z prodaného dlouh. majetku
Tržby z prodaného materiálu
Jiné provozní výnosy
Celkem

1 745

2 073

11 121

8 871

486 368

481 061

Ostatní provozní výnosy
V ostatních provozních výnosech se jedná zejména o zúčtování dotací na výzkum, vývoj a státní dotační
projekt ANTIVIRUS – v r. 2020 7,7 mil. CZK (v r. 2019 5,5 mil. CZK) a výnosy z prodeje šrotu – v r.
2020 2,7 mil. CZK (v r. 2019 2,4 mil. CZK).

9.

Provozní náklady

Druh nákladů

Rok 2020 v tis. CZK

Rok 2019 v tis. CZK

252

8 153

Náklady vynaložené na prodané zboží
Spotřeba materiálu

116 772

122 335

Spotřeba energie

12 888

12 858

Služby

57 095

57 982

6 035

5 095

Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace
Osobní náklady
Úpravy hodnot v provozní oblasti
Ostatní provozní náklady
Celkem provozní náklady

-8 980

-14 219

274 588

283 291

15 922

14 328

8 846

1 639

483 418

491 462

Služby
Služby

Rok 2020 v tis. CZK

Rok 2019 v tis. CZK

8 467

9 855

Přepravné našich výrobků
Nájemné

17 515

19 375

Opravy a udržování

1 261

1 210

Náklady na odbyt

7 457

6 288

Zpracování materiálu

14 528

13 202

Ostatní nemat. služby

7 867

8 052

57 095

57 982

Celkem

Osobní náklady
Osobní náklady

Rok 2020 v tis. CZK

Rok 2019 v tis. CZK

Mzdové náklady

202 047

206 713

72 541

76 578

Zdravotní a soc. pojištění

67 046

69 726

Zákonné sociální náklady

5 354

6 583

Náklady na soc. zabez, zdr. poj. a ostatní
z toho:
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Osobní náklady

Rok 2020 v tis. CZK

Rok 2019 v tis. CZK

141

269

274 588

283 291

Ostatní sociální náklady
Celkem

10.

Finanční výnosy a náklady

Finanční výnosy

Rok 2020 v tis. CZK Rok 2019 v tis. CZK

Kurz. zisky z měnových obchodů
Kurz. zisky z faktur a přepočtu majetku a závazků

2 411
5 137

3 654
1 687

Celkem

7 548

5 341

Rok 2020 v tis. CZK Rok 2019 v tis. CZK

Finanční náklady
Nákladové úroky

1 473

2 565

Kurz. ztráty z měnových obchodů
Kurz. ztráty z faktur a přepočtu majetku a závazků
Bank. poplatky, skonta

1 929
5 582
332

247
1 485
404

Celkem

9 316

4 701

11.

Daň z příjmu

Daň z příjmu
Daň z příjmu splatná
Odložená daň z příjmu
Celkem

12.

Rok 2020 v tis. CZK
24
612
636

Celkové výdaje na výzkum a vývoj

Rok 2020 v tis. CZK

Rok 2019 v tis. CZK

10 199

11 627

13.

Rok 2019 v tis. CZK
4
-2 193
-2 189

Události po rozvahovém dni

První tři měsíce roku se podařilo zásluhou úsporné nákladové politiky a výrazným navýšením
odběratelských kontraktů držet firmu v ziskové úrovni, o čemž svědčí hospodářský výsledek za první
kvartál roku 2021 ve výši 12,9 mil. CZK, což je více než 155% srovnatelné úrovně období předchozího.
Dopad pandemie COVID-19 se projevuje zejména chybějícím počtem zaměstnanců, ale zatím se nám
daří s tímto handicapem úspěšně bojovat. Paradoxně nám nahrává i oživení trhu v našem oboru
činnosti, podařilo se získat další zakázky. Výroba je sice kvůli chybějícím počtům zaměstnanců
v dělnických profesích značně limitována a tím pádem plnění zakázek je velmi obtížné až nemožné,
avšak mobilizováním vnitřních zdrojů se nám daří nepříznivé vlivy velkou měrou eliminovat. Platební
morálka našich partnerů nebyla zatím narušena. Věříme, že se podaří udržet firmu nadále na ziskové
úrovni.

Popis změn a dodatků provedených po 1. 1. 2021 v obchodním rejstříku:
V lednu roku 2021 došlo k následujícím změnám a dodatkům v obchodním rejstříku. Změny vyplývají
z voleb členů představenstva po skončení pětiletého funkčního období, které se konaly dne 27. 1. 2021:
Ing. Otto Daněk – předseda představenstva, den vzniku funkce i členství 28. 1. 2021
Ing. Ivana Čimerová – místopředsedkyně představenstva, den vzniku funkce i členství 28. 1. 2021
Ing. Josef Kůst – člen představenstva, den vzniku členství 28. 1. 2021
Ing. Milan Horochovský – člen představenstva, den vzniku členství 28. 1. 2021
Karel Zelenka – místopředseda představenstva, den zániku funkce i členství 27. 1. 2021
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14.

Nepřetržité pokračování činnosti společnosti

Vedení společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru,
že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní
závěrka k 31. 12. 2020 zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále schopna pokračovat ve
své činnosti.

Datum sestavení účetní závěrky: 30. 4. 2021

Zpracoval: Ing. Jaromír Koukola
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