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1. Základní údaje o společnosti 
 
 
 
Obchodní firma ATAS elektromotory Náchod a.s. 
Sídlo Bratří Čapků 722, Náchod 
PSČ 547 30 
Identifikační číslo 45534543 
Daňové identifikační číslo CZ45534543 
Právní forma akciová společnost 
Založení společnosti 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. 

Datum vzniku 1.5.1992 
Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603 
Místo, na kterých jsou 
k nahlédnutí veškeré 
dokumenty a materiály 
uváděné v pololetní zprávě 
emitenta 

sídlo společnosti 

Internetová adresa www.atas.cz 
Účast českých a zahr.osob na 
podnikání společnosti 

viz. str. 4 

Účast společnosti na podnikání 
českých a zahr.osob 

Není 

Osoby, které emitenta  ovládají 
nebo by jej mohly ovládat 

Nejsou 

Postavení společnosti ve 
skupině majetkově vzájemně 
propojených osob 

Není 

Druh cenného papíru akcie 
Forma na majitele 
Celkový objem 146 772 0000,- Kč 
Počet kusů 146 772 ks 
Jmenovitá hodnota 1 000,- Kč 
Podoba zaknihované 
ISIN CS0005028257 
 
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 (§ 21 z.č. 591/1992 Sb., o cenných 
papírech v platném znění). Akcie na majitele je neomezeně převoditelná. 

Způsob zdaňování výnosů: Výnos je zdaňován podle zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmu ve znění pozdějších předpisů. Daň se vybírá srážkou při výplatě dividend. 
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Názvy veřejných trhů na kterých byla emise cenných papírů přijata k obchodování : Burza 
cenných papírů Praha, a.s.; RM-systém, a.s. V současné době je emise cenných papírů 
k dispozici k obchodování v RM-systém, a.s. 

Společnost nemá uzavřenu 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. 

Majitelé více než 5% akcií společnosti : 

Název Sídlo IČO/Rod.č. Podíl na 
hlas.právech 

W.Plinta Stuttgart 
GmbH    

Weilimdorfer Strasse 47, 

Korntal–Münchingen,SRN 

0090029312 25,00 % 

ČSOB IBS, a.s. Jindřišská 937/16, Praha 1 27081907 22,74 % 

Taichman Zdeněk U Kaštanu 11, Praha 6 280111097 5,05 % 

Chytrá Helena Hrusická 2510, Praha 4 295705035 5,05 % 

 
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 valné hromady, stává 
se plná moc bezpředmětnou. 

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 za podmínek stanovených §178, odst.2 až 
11 zákona. Valnou hromadou schválená dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, 
kdy bylo přijato valnou hromadou usnesení. Akcionář není povinen vrátit 
společnosti dividendu přijatou v dobré víře. Právo akcionáře na výplatu dividendy se 
promlčuje, pokud nebylo uplatněno do 4 let od vzniku práva na výplatu dividendy. 
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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 obchodního zákoníku a stanov společnosti. Skutečnosti 
důležité pro uplatňování akcionářských práv, společnost dle svých stanov uveřejňuje 
v celostátně distribuovaném Obchodním věstníku a Hospodářských novinách. 

Práva na přednostní úpis dosavadních akcionářů a omezení nebo vyloučení tohoto   práva: 
Nejsou. 

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 61 858 ks akcií, na které připadá 61 858 tis. Kč 
základního kapitálu, tj. 42,1 % z celkového základního kapitálu společnosti. 

V prvním pololetí roku 2005 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 prvního pololetí roku 2005 a  
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, 533 51 Pardubice 

DIČ: CZ49285220, osvědčení Komory auditorů ČR č.3    

Ing. Anežka Vojtěchová  -  číslo osvědčení KA ČR  0274 

Ing. Jiří Komárek  - číslo osvědčení KA ČR 1281 
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2. Předmět podnikání 
 
 
 
 
Předmět podnikání společnosti je specifikován v článku 5 stanov a.s.: 
 
 
1. výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 
2. projektování elektrických zařízení 
3. nástrojařství 
4. výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 
5. specializovaný maloobchod 
6. testování, měření a analýzy 
7. příprava a vypracování technických návrhů 
8. činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 
9. zámečnictví 
10. kovoobráběčství 
11. slévárenství 
12. výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 
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3. Profil společnosti 
 

Číselné údaje, uvedené v tomto materiálu jsou prezentovány v souladu IAS/IFRS 
 

ATAS elektromotory Náchod a.s. se zaměřuje na výrobu elektromotorů pro všeobecné 
použití i na motory přizpůsobené podle požadavků zákazníků. Firma zajišťuje vývoj a výrobu 
výrobků dle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Systém řízení jakosti je certifikován EZÚ Praha 
od roku 1996 (rozšíření certifikace i na vývoj od roku 1999, recertifikace dle ČSN EN ISO 
9001:2001 v roce 2003, která byla úspěšně obhájena v r. 2004). 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 
800 W 

• trojfázové asynchronní motory s kotvou nakrátko  
• jednofázové asynchronní motory se stíněným pólem s výkonem do 20 W  
• komutátorové motory sériové a derivační do výkonu 500 W (i s elektronickou 

komutací) 
• stejnosměrné motory s permanentními magnety do výkonu 1.100 W  
• axiální ventilátory MEZAXIAL, radiální ventilátory RATAS  
• převodové motory  
• tachodynama a tachogenerátory  
• bezkontaktní návlekové resolvery, velikost 15, 21 a 28  
• dentální vysokootáčkové mikromotorky  
• motory pro letecký průmysl  

ATAS nabízí také výrobu střižných nástrojů pro výrobu elektrotechnických plechů do Ø 
150 mm, výrobu forem pro tlakové lití Al a jeho slitin a výrobu forem pro lisování dílů z 
plastických hmot a pryže. 

 
 
 

 
 
 
 



 8 

4.  Statutární, kontrolní a řídící orgány společnosti k 30.6.2005 
 
Představenstvo 
 
Ing. Otto Daněk, předseda   
Jaroslav Chmelař, místopředseda  
Ing. Vítězslava Nýčová, členka 
Ing. Josef Kůst, člen  
 
Dozorčí rada 
Wolfgang Günter Plinta, předseda 
Ing. Oldřich Perutka, místopředseda 
Ing. Ludmila Kuldová, členka 
Zdeněk Taichman, člen 
Ing. Milan Horochovský, člen (zvolený za zaměstnance) 
Josef Čepelka, člen (zvolený za zaměstnance) 
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Vedení firmy 
Ing. Otto Daněk – generální ředitel 
Jaroslav Chmelař – výrobní ředitel 
Ing. Vítězslava Nýčová – ekonomická ředitelka 
Ing. Josef Kůst – obchodní ředitel 
Ing. Vladimír Hampl – ředitel pro jakost 
Ing. Milan Horochovský – technický ředitel 
Milan Kubeček – vedoucí provozu kooperace EBM 
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5. Hlavní výsledky prvního pololetí roku 2005 
 
Výkazy dle IFRS k 30.6.2005 

 
 
 
Pozn. Běžné období – k 30.6.2005, Minulé období – k 31.12.2004 
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Pozn. Běžné období – k 30.6.2005, Minulé období – k 30.6.2004 
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Porovnání výsledků hospodaření dle ČÚS a IFRS k 30.6.2005 
 

 
 
 
 
(ČÚS = české účetní standardy) 
 
Úpravy v řádku:  

a. „b) Suroviny, materiál, energie a související služby“ byly provedeny v souladu 
s IAS č. 17 „Leasingy“ – hodnota nájemného předmětů pořízených na leasing byla 
vyňata z nákladů na služby.  

b. „c) Jiné provozní náklady“ byly provedeny v souladu s IAS č. 37 „Rezervy, 
podmíněné závazky a podmíněná aktiva“ – rezerva na opravy hmotného majetku 
vytvořená dle Zákona č. 593/92 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu – 
celé účtování bylo stornováno (tvorba rezervy byla vyňata z ostatních provozních 
nákladů, její čerpání bylo vyňato ze snížení nákladů) 

c. „d) Odpisy“ byly provedeny v souladu s IAS č. 16 „Pozemky, budovy a zařízení“ – 
promítnutí odpisů u předmětů pořízených na leasing do nákladů, snížení nákladů u 
předmětů, jejichž doba životnosti se prodloužila z „daňové“ na aktuální a zvýšení 
nákladů u předmětů plně odepsaných o odpisy po dobu, po kterou budou ještě 
používány 
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6. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku 
společnosti za první pololetí roku 2005 

 
Společnost ATAS elektromotory Náchod a.s. se zaměřuje na výrobu menších elektromotorů 
s výkonem do 1,5 kW a to v typech  elektromotorů pro všeobecné použití,  zákaznických 
motorů konstrukčně přizpůsobených účelu použití i elektronicky komutovaných motorů. Pro 
zajištění rychlé reakce na požadavky zákazníků má firma vlastní tým konstruktérů, 
prototypovou dílnu, technologii i výrobu  forem a střižných nástrojů. Pro zajištění kvality 
výroby je kladen důraz na systém kontroly od vstupních materiálů, přes kontrolní body ve 
výrobě až po kontrolu výstupní. Nabídka solidní kvality za přijatelnou cenu je jednou 
z hlavních devíz proti konkurenci především z Asie. Flexibilita při řešení změn již 
zavedeného výrobku, pružnost při doplňování základního provedení o další, např. výkonové 
nebo napěťové verze i schopnost vývoje nových typů motorů je nutností pro udržení dobré 
pozice společnosti na trhu.  Firma obchoduje s 30 zeměmi celého světa, export představuje 70 
% produkce, kdy největším objem směřuje do Německa.     
   
       ATAS elektromotory Náchod a.s. je prosperující společností. Vývoj ekonomických 
ukazatelů v prvním pololetí roku 2005 byl příznivý, záměry společnosti byly plněny a je 
předpoklad, že bude splněn plán tvorby hospodářského výsledku stanovený pro rok 2005, dále 
budou splněny investiční záměry i záměry v oblasti oprav, kde jsou realizovány opravy 
v souladu s rezervami pro tyto účely vytvořenými v minulých letech. Hodnota vlastního 
kapitálu je  trvale zvyšována  i vývoj dalších ekonomických ukazatelů dosahuje příznivých 
hodnot.  
       Řádná valná hromada konaná dne  28. června 2005 schválila výroční zprávu společnosti 
za rok 2004, roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku předložený představenstvem 
společnosti. Výsledky dosažené v roce 2004 potvrdily  dobrou pozici společnosti na trhu a 
tento trend pokračoval i v prvním pololetí r. 2005 i přes velice nepříznivý vývoj kurzu Kč 
vůči EUR, kdy pro firmu s exportem cca 70% produkce do zemí EU představuje sílící koruna 
zásah do rentability tržeb, což se negativně projeví v tvorbě zisku, přidané hodnoty, atd.       
       Pro rok 2005 byly představenstvem stanoveny strategické cíle, jejichž splnění  zajistí 
tvorbu kladného hospodářského výsledku i přes nepříznivé vlivy jak v nákladových tak 
výnosových položkách, které jsou pro rok 2005 prognózovány. Jedná se především o kurz Kč 
vůči EUR a zvyšující se ceny vstupů – zejména všech druhů kovů a energií. 
      Trvalým úkolem je stálé zlepšování pozice na trhu a to jak na trhu tuzemském, tak na 
ostatních trzích EU. Úkoly jsou zadány v oblasti personalistiky. Zvýšení kvalifikace, 
odbornosti zaměstnanců je podmínkou zvýšení produktivity práce, dosažení dostatečné 
výnosnosti vložených prostředků. 
Důraz je kladen i na zkvalitňování podnikové kultury – mnohem více než dříve je 
upřednostňována etika charakteru oproti etice osobnosti.    
Každý zaměstnanec společnosti se hlásí k základním hodnotám společnosti ATAS 
elektromotory Náchod a.s., které byly stanoveny počátkem roku 2005. Jsou to: spokojený 
zákazník, týmová práce, motivovaný zaměstnanec, kvalita výrobků a služeb, 
komunikativnost, odbornost a výkonnost   zaměstnanců společnosti a tím i zvýšení 
výkonnosti ATAS elektromotory Náchod a.s. 
     Vlastnosti motorů vyráběných společností ATAS elektromotory Náchod a.s., ale i cíle 
trvalého zvyšování aktivity společnosti vyjadřuje nové motto ve znění: 
 

„ Pohyb je náš život“ 
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Plnění základních cílů prvního pololetí r. 2005 : 
 
1) -v oblasti ziskovosti -  ATAS elektromotory Náchod a.s. vytvořila v prvním pololetí  
zisk před zdaněním (EBT) ve výši 14 231 tis. Kč. Podíl nákladových a výnosových položek 
na této tvorbě je zdokumentován ve Výkazu zisku a ztrát v plném rozsahu dle IFRS. Výsledek 
hospodaření před zdaněním zpracovaný dle českých účetních standardů činil 14 511 tis. Kč, 
finanční plán stanovený pro rok 2005 a vycházející z metodiky českých účetních standardů 
obsahoval plán tvorby HV k 30.6.2005 ve výši 13 800 tis. Kč. Plán tvorby hospodářského 
výsledku před zdaněním  byl splněn na 105,15  %.  
     Rozdíl výše zisku vykázaný dle IFRS a hospodářským výsledkem vycházejícím 
z metodiky českých účetních standardů je dán především  způsobem vykazování hodnoty 
dlouhodobých aktiv dle IFRS - IAS 16 a IAS 17, viz str. 13. 
    
2)- v oblasti tržeb – plán tržeb za vlastní výrobky a služby k 30.6.2005 byl  splněn na 
101,61 %. Plánovaná výše tržeb 186 000 tis. Kč, skutečnost činila 189 000 tis. Kč. Proti  
stejnému období r. 2004 bylo v I. pololetí r. 2005 dosaženo o 9,4 mil. vyšších tržeb. Toto 
zvýšení objemu tržeb má o to větší hodnotu, že kurz přepočtu  Kč/ EUR byl v 1. pololetí 
r.2005 o cca 2,- Kč nižší než ve stejném období r. 2004. Negativní vliv  sílící koruny na výši 
tržeb (9,7mil.Kč za I.pol.) musí  společnost vyrovnávat  zvýšením produkce nových typů 
elektromotorů, kdy vlastní vývoj umožňuje udržet produkci i při vysokých nárocích trhu.  
V prvním pololetí  proběhla obchodní jednání o dalších nových projektech i jednání o zvýšení 
objemu zakázek stávajících typů elektromotorů. U některých nových projektů zahájených v r. 
2004 nesplnila skutečná výše realizovaných dodávek očekávání. Zde proti plánovaným 
objemům dodávek došlo k snížení požadavků ze strany zákazníků o cca 15 mil.Kč. I přes tyto 
negativní vlivy se společnost vyrovnala se zadáním finančního plánu a je předpoklad, že plán 
tržeb stanovený pro rok bude splněn při udržení plánované rentability těchto tržeb.         
     Vývoj kurzu Kč/EUR měl nepříznivý vliv na  ukazatel rentability tržeb, vyjádřený  
poměrem provozního hospodářského výsledku k tržbám: Zde došlo proti stejnému období r. 
2004 k zhoršení . 
 
3) -v oblasti finanční – trvalým cílem v této oblasti je dosažení podílu krytí majetku 
společnosti z více než 50 %  vlastním kapitálem. I v prvním pololetí r. 2005 je tento cíl plněn.  
Podíl vlastního kapitálu jako zdroje krytí aktiv dosáhl k 30.6.2005  61,0 % (dle IFRS). Na 
základě jednání s bankami došlo k další optimalizaci krátkodobých úvěrů – u ČSOB došlo 
k zvýšení výše kontokorentního úvěru s operativní možností čerpáni v Kč nebo EUR. Trvalá 
komunikace se zákazníky a důsledné vymáhání pohledávek se pozitivně projevuje ve 
snižování stavu pohledávek po lhůtě splatnosti. Vzhledem k vývoji kurzu Kč/EUR využívá 
společnost instrumenty sloužící k zajištění kurzového rizika jako jsou forwardové operace, 
měnové opce i  operace spotové. Zajištění kurzového rizika  představuje ovšem pouze posun 
dopadu kurzu do cash flow i do zisku společnosti, neboť i pro další období je prognózováno 
posilování koruny.           
   
4) - v oblasti personální – zásadním úkolem pro následující období zůstává úkol 
zvyšování výkonnosti zaměstnanců a tím dosažení zvýšení produktivity práce. Podporou 
 plnění tohoto úkolu je cílený program vzdělávání, který  zvýší kvalifikaci zaměstnanců na 
požadovanou úroveň. Vzdělávání řídících zaměstnanců  je zaměřeno především na zvýšení 
úrovně manažerských technik,  dovedností a zkvalitnění komunikace na všech úrovních.        
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      V personální oblasti přetrvává  problém nedostatku vyučených elektromechaniček. Proto 
je zpracovaný systém zaučení zaměstnanců, kteří nesplňují kvalifikační požadavky na tuto 
činnost.  
      Praktické poznatky týkající se motivace zaměstnanců k vyšším výkonům, při dodržení 
kvality, byly promítnuty do mzdových úprav, které vstoupily v platnost od 1.4.2005. Byla 
například mírně posílena nadtarifní složka mezd.     
       Problémem, který především narušuje procesy výroby, je vysoká nemocnost 
zaměstnanců. Nemocnost (vč.ošetřování) v první, pololetí dosáhla výše 10 %. Vysokou 
nemocností je také značně ovlivněn nárůst průměrných mezd. Jednou ze zásad mzdové 
politiky je, že výše osobních nákladů musí být v souladu s tvorbou přidané hodnoty. 
       Z benefitů, které společnost poskytuje svým zaměstnanců vedle mzdových nákladů, došlo 
k zvýšení příspěvku na stravování na  44.- Kč.   Dále zaměstnavatel přispívá   např. na dětské 
tábory, rehabilitační péči, odměňuje dárce krve a podobně.   
 
5) - v oblasti majetku – plán investic pro rok 2005 určil pořízení investic v minimální  
 hodnotě 13,1 mil. Kč. Na investice do strojní technologie je určeno cca 11 mil. Kč.  
Podrobný plán investic zahrnuje  investice do strojní technologie, vybavení pracovišť 
kontroly měřící technikou apod. Podstatné části investičního záměru byly splněny již 
v prvním pololetí. Do majetku společnosti byly zařazeny nové investice ve výši 12,6 mil. Kč. 
Zhruba 6,4  mil. Kč bylo investováno do obnovy strojní technologie (hrotová bruska, 
navíječka Statomat s pod.). V souladu s ekologickou strategii firmy bylo zakoupeno 
odmašťovací zařízení  ECOCLEAN  81C, které používá jako medium isoparafiny.   
Další plánované investice budou pořízeny v II. pololetí r. 2005. Dobrá finanční situace 
umožní plán investic bezproblémově naplnit. Nad plán bylo doplněno a obnoveno hardware 
(počítače, tiskárny) v hodnotě    0,3 mil. Kč,          
     V minulých letech byly provedeny opravy i  modernizace budov a vnitřních prostor, 
především sociálních zařízení. Tento trend pokračuje, jsou prováděny další opravy objektů – 
např. zásadní opravou I. pololetí byla oprava oken správní budovy. V době celozávodní 
dovolené bude provedena rozsálá oprava komunikací. Mimo investiční akce  byly vynaloženy 
náklady na opravy prováděné externími dodavateli ve výši cca 2,7  mil.Kč. Další opravy jsou 
potom prováděny vlastním střediskem údržby.   
     Na vybrané opravy má společnost vytvořenu rezervu. V prvním pololetí bylo z rezervy 
čerpáno  1,3 mil. Kč, v druhém pololetí bude využito minimálně dalších 1,8 mil. Kč. V roce 
2006 má být rezerva  postupně dočerpána v souladu s realizací oprav,  na které byla  rezerva 
vytvořena. 
 
Hodnota majetku obsažená v zásobách materiálu, nedokončené výroby, hotových výrobků a 
zboží k 30.6.2005 se snížila   o 1,3 mil. Kč proti stavu k tomuto datu v r. 2004. Při  nárůstu 
tržeb proti stejnému období r.2004 došlo k zrychlení obratu zásob.  
  
        Výše zisku v prvním pololetí r. 2005  dává předpoklad, že společnost v r. 2005 dosáhne 
kladného hospodářského výsledku reportovaného dle IFRS. Ovšem tvorbu zisku  značně 
ovlivňuje kurz koruny vůči euru.  Dalším negativním vlivem je nárůst cen vstupů. V 
nákladech na materiál, energie a služby  dochází k nárůstu cen materiálových vstupů – 
podstatnou část vstupů výroby tvoří železo i barevné kovy, značným nákladem společnosti je 
energie, přepravné. Zde došlo na celosvětových trzích k značnému zvýšení cen  surovin.  
 
       Dodržování obchodní strategie, tj. orientace na prodej malých „zákaznických“ 
elektromotorů, ventilátorů, prvků pro automatizaci, speciálních  motorů a výrobků pro 
všeobecné použití a spotřební trh, přináší značné úspěchy . Plán tržeb r. 2005  byl již ke konci 
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prvního pololetí zajištěn z 80 % konkrétními smlouvami, případně objednávkami. Další  
obchodní jednání o nových projektech jsou připravena na pololetí druhé. Probíhá tedy již 
příprava nových projektů, jejichž realizace proběhne v r. 2006.            
 
     Řízení podniku v oblastech uspokojování potřeb zákazníků a jakosti dodávaných výrobků 
je od roku 1996 realizováno dle pravidel evropské normy ISO 9001. Norma byla v roce 2000 
revidována a stanovila tzv. procesní přístup k řízení podniku. V r. 2003 byl  certifikát od 
Elektrotechnického zkušebního ústavu v Praze obhájen dle nové verze normy. V září r. 2005 
proběhne kontrolní audit SŘJ.  
 
 
Podnik může svým zákazníkům prokázat, že v praxi : 

� dodržuje pravidla pro zajištění požadavků zákazníka, 
� dodržuje činnosti spojené s jakostí výrobků,  
� je schopen zlepšovat výsledky svých procesů, dle požadavků, které norma stanovuje.     
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Pozn. : Zam-ci FO – průměrný stav zaměstnanců ve fyzických osobách 
 Zam-ci PS – průměrný stav zaměstnanců přepočtený 
 
Tab.č.1:  Rozdělení tržeb za prodej vlastních výrobků, zboží a služeb  dle jednotlivých teritorií 
v 1.pol. r. 2005 
 

Země Tržby v 
tis.Kč 

% 

DE 106 938 56,52% 

PL 4 128 2,18% 

SK 12 514 6,61% 

CZ 54 946 29,04% 

Ostatní 10 689 5,65% 

Celkem 189 215 100% 
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7. Údaje o osobách odpovědných za pololetní zprávu za první pololetí 
roku 2005 

 
Osoby odpovědné za pololetní zprávu za první pololetí roku 2005: 

 
 

Prohlašuji, že údaje uvedené v pololetní zprávě za první pololetí roku 2005 odpovídají 
skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné 
posouzení emitenta cenných papírů, nebyly vynechány. 
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