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densO slogan

let’s form excellent company and win in this challenging environment by all participation.
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představení 
densO ManufacturinG czecH s.r.o.

densO ManufacturinG czecH 
s.r.o. (dále jen společnost) se nachází v 
liberecké průmyslové zóně – Jih, a je dce-
řinou firmou japonské nadnárodní společ-
nosti densO cOrpOratiOn. ta vlastní 
100% základního jmění společnosti.

densO cOrpOratiOn sídlí v japon-
ském městě kariya, v prefektuře aichi. 
Od svého založení v roce 1949 rozšířilo 
svůj vliv především díky průkopnickému 
výzkumu a vynikající kvalitou svých výrob-
ků. Je předním světovým dodavatelem 
moderních technologií, systémů a jejich 
součástí. V oborech klimatizace, řídících 
systémů motorů, elektroniky, kontroly říze-
ní a bezpečnosti silničních vozidel, stejně 
jako v oborech informatiky a komunikace 
spolupracuje densO s hlavními výrobci 
automobilů po celém světě. své paten-
tově chráněné  technologie a poznatky v 
odvětví průmyslových systémů a klimati-
zace využívá densO i mimo automobi-
lový průmysl. V současnosti zaměstnává 
přibližně na 120 tisíc zaměstnanců v 32 
zemích světa, včetně Japonska. konso-
lidované tržby za hospodářský rok 2008 
činily 3 143 mld. jenů (32 mld. usd) a čis-
tý zisk 84,1 mld. jenů (856 mil. usd). *

touto zprávou prezentovaná společnost 
densO ManufacturinG czecH 
s.r.o. prošla po svém založení v roce 2001 
obdobím výstavby výrobního závodu, 
kdy celková investice činila téměř 3 mld. 
kč. po dokončení stavby na podzim roku 
2003 následovalo půlroční období instala-
ce technologií, startu a ladění výrobních 
procesů. slavnostní otevření 17.5.2004 
zahájilo rozjezd jednotlivých výrobních 
projektů a od konce roku 2005 již jede 
výroba na plný výkon. Hlavním výrobním 
programem společnosti je výroba klimati-
začních jednotek pro osobní automobily a 
jejich příslušenství (topná tělesa, konden-
zátory a chladiče). 

zákazníky jsou přední evropské automo-
bilky – VW, BMW, audi, daiMler, ŠkO-
da autO, laMBOrGHini, tpca, suzu-
ki a další. V současnosti má firma okolo 1 
600 zaměstnanců a její plánovaný obrat 
pro následující rok 2009 činí 6 mld.kč.

*) pro přepočet byl použit kurz 98,23 Jpy = 1 
usd 
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komentář presidenta

 

 stejně jako mnoho dalších firem, byla 
naše společnost významně ovlivněna 
celosvětovým poklesem výroby osobních 
automobilů. tento dopad se promítl jak do 
výše prodejů, tak i do zisku. Během roku 
2008 jsme sice navázaly na úspěšný rok 
2007, a podařilo se nám dosáhnout o 2% 
vyšší produktivitu, než jsme plánovali, ale 
díky nižší poptávce výrobců automobilů 
jsme vyrobili 1,3 milionu klimatizačních 
jednotek, což představuje pokles o 0,2 
milionu kusů proti minulému roku i proti 
plánu. V roce 2009 plánujeme vyrobit 1,1 
milionu klimatizací.

   našimi cíli pro rok 2008 byla zejména sta-
bilizace zaměstnanců (zlepšení systému 
odměňování a komunikace), pokračování 
ve zlepšování ziskovosti (hlavně zvýšení 
produktivity a kvality) a nastartovat aktivi-
ty, které zajistí budoucí rozvoj společnosti 
(získání nových zakázek, instalace výrob-
ních zařízení, apod.). V neposlední řadě 
jsme se zaměřili také na aktivity v oblasti 
bezpečnosti a životního prostředí. V oblas-
ti stabilizace zaměstnanců bude naše spo-

lečnost pokračovat v neustálém zlepšo-
vání i v roce 2009. zisk, stejně jako výše 
popsané prodeje, byl v roce 2008 ovlivněn 
poklesem poptávky, což mělo zásadní vliv 
na plnění finančních ukazatelů. podařilo 
se nám nastartovat nové projekty a pokra-
čovat v rozšiřování designového centra. 

    

   Je mi potěšením zde zmínit, že v dubnu 
2009 naše společnost získala ocenění 
„supplier performance award 2008" od 
tpca  - toyota peugeot citroën automo-
bile. tuto cenu jsme obdrželi jako nejlep-
ší dodavatel ze zhruba 200  dodavatelů 
tpca, jako vyjádření spokojenosti s kvali-
tou našich výrobků a plynulostí dodávek.

 

 cíle na rok 2009 jsme stanovili s ohledem 
na výsledky minulého období a našeho 
výhledu na následující rok. k hlavním úko-
lům patří posílení v oblasti řízení lidských 
zdrojů, neustálé zlepšení ziskovosti a kva-
lity nebo pokračování v aktivitách zajišťu-
jící budoucí růst společnosti. 

   

DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
R028

Yasuhiro Takahashi
president

Bernard Million-Rousseau
executive vice-president

April 7th 2009

Jiří Černý
production vice-president
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V roce 2009 máme v plánu dosáhnout 
objemu výroby 1,1 milionu klimatizačních 
jednotek a obratu 6 mld. kč. i přes dopa-
dy hospodářské krize plánujeme inves-
tovat do výrobního zařízení, zejména do 
přípravy nových výrob, tak abychom byly 
schopni zajistit jejich náběh ve střednědo-
bém horizontu, tj. v letech 2010-2011. zisk 
společnosti by měl v roce 2009 dosáhnout 
kladných čísel.

naším dlouhodobým cílem nadále zůstává 
stát se excelentní společností, a se zapo-
jením všech našich zaměstnanců zvítězit 
v nynější náročné situaci.

toshifumi Murayama
president
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Výrobky a zákazníci společnosti

 

Klimatizační jednotka

Výrobky DMCZ

Topné těleso
Výparník

Řemenice
KondenzátorVentilátor chladiče

Chladič

 

Obrat 2008 dle odběratelů
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zákazníci dMcz v roce 2008
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Vztah k životnímu prostředí

 prioritou společnosti je nejen plnění jakost-
ních požadavků zákazníka, ale především 
plnění právních a jiných požadavků v 
oblasti ochrany životního prostředí, které 
se vztahují k naší činnosti. Vliv společ-
nosti na životní prostředí byl v uplynulém 
fiskálním roce v jednotlivých oblastech 
následující:

Odpadové hospodářství

 Jedním z nejvýznamnějších vlivů na život-
ní prostředí, kterým působí společnost 
svojí činností je vznik různorodých odpa-
dů. 

 strategií společnosti z hlediska nakládání 
s odpady je v prvé řadě předcházet jejich 
vzniku (např. co nejefektivnějším využí-
váním zdrojů a vstupních surovin), snižo-
vat jejich objem a upřednostňovat jejich 
využití před dalšími způsoby zneškodňo-
vání odpadů jako například skládkováním 
nebo spalováním. Ve fiskálním roce 2008 
jsme vyprodukovali 294 kg odpadu na tzv. 
production amount*. 

 z jednotlivých způsobů zneškodňová-
ní odpadů představuje recyklace 45,4 
% (např. železné kovy, neželezné kovy, 
plasty, pet lahve, papír, odpadní oleje), 
neutralizace a další využití 39,2 % (např. 
odpadní chemické přípravky, kaly z neut-
ralizační stanice), spalování 13,5 % a pří-
mé skládkování  1,9 % odpadů. 

Ochrana ovzduší

 Ve společnosti se nachází stacionární 
zdroje znečišťování ovzduší v kategoriích 
velký, střední i malý. Jedná se o zdroje 
spalovací, využívané především k vytá-
pění našich provozů a o zdroje ostatní – 
technologické, jako jsou například povr-
chové úpravy kovů, odmašťovací pece, 
pájecí pece, prášková lakovna apod. 

 zařízení jsou provozována a udržována 
v souladu s provozními podmínkami a 
podmínkami stanovenými v jednotlivých 
povoleních nebo právními požadavky. 

 V souladu se zákonnými požadavky byla 
během hospodářského roku 2008 prová-
děna autorizovaná měření emisí, která 
jsou doložena protokoly o jejich měření. 
Výsledky těchto měření nám jednoznačně 
prokazují, že jsou dodržovány stanovené 
emisní limity. 

 společnost si stanovuje vlastní cíle a pro-
gramy směřující ke snižování spotřeby  
energií a tím nepřímo přispívá i ke snižo-
vání emisí. Ve fiskálním roce 2008 byl 
zaznamenán nárůst spotřeby energie na 
výrobu 1 produktu, a to z důvodu poklesu 
výroby a snížení využití výrobních zaříze-
ní. i přesto se společnosti podařilo imple-
mentovat taková úsporná opatření, která 
vedla k celkové úspoře energie 512t  cO2 
za rok.



Ochrana vod

 uvědomujeme si, že voda je velmi důleži-
tou podmínkou života na naší planetě, a 
proto se snažíme o její racionální využí-
vání a  vracení do koloběhu s minimálním 
zatížením pro životní prostředí. proto je 
i zvláštní pozornost věnovaná vypouště-
ným odpadním vodám.

 technologické odpadní vody znečiště-
né závadnými látkami před vypouštěním 
do veřejné kanalizace předčišťujeme na 
neutralizační stanici. na dešťové kanaliza-
ci jsou nainstalovány odlučovače ropných 
látek, které zajišťují zachycení případných 
úkapů pohonných hmot a olejů z doprav-
ních prostředků. 

 V souladu s požadavky vodoprávních roz-
hodnutí jsou pravidelně na jednotlivých 
zařízeních odebírány vzorky vod, které 
jsou podrobeny rozboru v akreditované 
laboratoři. Výsledky těchto měření nám 
jednoznačně prokazují plnění stanove-
ných  limitů.

nakládání s chemickými látkami a přípravky 

 Ve společnosti se nakládá s chemickými 
látkami a přípravky. některé z nich jsou 
klasifikovány jako nebezpečné. s těmito 
přípravky je nakládáno v souladu s práv-
ními požadavky na ochranu životního pro-
středí a ochranu veřejného zdraví včetně 
bezpečnosti práce.

 závěrem můžeme konstatovat to, že v 
žádné z oblastí ochrany životního prostře-
dí nebyla zaznamenána žádná ekologická 
havárie a jednání společnosti je v souladu 
s právními požadavky. 

 * production amount – množství vyrobených pro-
duktů v hodnotě 1 milionu kč

 Vrcholové vedení společnosti rozhodlo 
ponechat původní environmentální politi-
ku v platnosti beze změn i pro rok 2009.

9   densO 2008
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aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

 V hospodářském roce 2008 došlo k rozší-
ření vývojových kapacit ve společnosti de
nsO ManufacturinG czecH s.r.o. V 
říjnu byla zahájena druhá fáze rozšíření 
našeho vývojového centra, otevřeného v 
roce 2007. díky investici do tohoto vývojo-
vého centra, společnost získala v květnu 
2008 ocenění „investor roku 2007“. počet 
zaměstnanců ve vývojovém centru byl 
navýšen o 40% a společnost paralelně 
investovala do vybavení této kanceláře.

  

  z hlediska nastartovaných vývojových 
aktivit jsme pokračovali ve vývoji klima-
tizací pro společnost audi a Bentley. 
došlo tak k rozvoji kompetencí jednot-
livých konstruktérů v programu catia a 
zároveň růstu znalostí dané klimatiza-
ce s cílem uvést na trh kvalitní výrobek. 
V polovině fiskálního roku byla založena 
skupina pracující na klimatizační jednot-
ce pro zákazníka daiMler. tato skupina 
konstruktérů začala pracovat na konstruk-
ci jednotky v rané prototypové fázi. kon-
struktéři se několik týdnů aktivně podíleli 
na konstrukčních aktivitách ve vývojovém 
centru densa u Mnichova.

   Vývojové aktivity ve  společnosti jsou 
směřovány především k rozvoji konstruk-
térů. naším cílem je vytvoření konstrukč-
ního týmu, který se bude aktivně podílet 
na zlepšování výrobku z hlediska funkce, 
kvality, vyrobitelnosti a snižování nákladů.
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lidské zdroje

 fiskální rok 2008 byl pro společnost z hle-
diska lidských zdrojů v jeho první polovině 
rokem pokračující stabilizace zaměstnan-
ců, zlepšování interní i externí komuni-
kace, dále rokem rozvoje zaměstnanců 
a pokračování aktivit v oblasti společen-
ské zodpovědnosti zaměstnavatele. V 
jeho druhé polovině byl fiskální rok 2008 
též rokem optimalizace lidských zdrojů a 
nákladů na ně ve vztahu ke změně tržních 
podmínek v automobilovém průmyslu.

      Během fiskálního roku 2008 jsme pokra-
čovali v zavádění nových zaměstnanec-
kých výhod. na základě velmi úspěšných 
hospodářských výsledků v roce 2007 jsme 
realizovali meziroční nárůst mezd v prů-
měru o 9%. Mimo tento nárůst byl u mno-
ha zaměstnanců realizován v návaznosti 
na plnění rozvojových kriterií nárůst tarifů, 
velká skupina zaměstnanců byla povýše-
na do vyšší pozice. Meziročně došlo ke 
skoro dvojnásobnému nárůstu finančních 
prostředků, které byly uděleny v rámci tzv. 
presidentské odměny. také jsme mysleli 
na děti našich zaměstnanců. stejně jako 
každý rok proběhl den pro rodinu (family 
day), počátkem prosince 2008 jsme uspo-
řádali Mikulášskou besídku, zajistili jsme 
předvánoční dárek pro zaměstnance. 
Obrovským úspěchem velmi pozitivně při-
jatým našimi zaměstnanci byl celofiremní 
vánoční večírek, který proběhl pro všech-
na oddělení naší firmy společně v nové 
atraktivní formě.

     

  V oblasti komunikace jsme provedli řadu 
zlepšení uvnitř společnosti. naším cílem 
bylo a je představovat i nadále densO 

jako stabilního, přitažlivého zaměstnava-
tele a regionálního partnera. V rámci inter-
ní komunikace vydáváme firemní měsíč-
ník denso dnes ve 3 hlavních jazycích 
společnosti – česky, polsky a japonsky. 
pro zlepšení komunikace pokračujeme ve 
větším využívání intranetu – vnitrofirem-
ní informační sítě. standardně využívá-
me další informační nástroje – nástěnky, 
info-plexi-stoly ve svačinových koutcích, 
světelnou tabuli, která nabízí zaměst-
nancům informace v českém i polském 
jazyce. Řešíme připomínky zaměstnan-
ců též prostřednictvím tzv. yellow Boxu, 
kam zaměstnanci vhazují své náměty, 
dotazy, přání a stížnosti. setkání zástup-
ců zaměstnanců sdružených v odborové 
organizaci či v radě zaměstnanců s pre-
zidentem a vedením společnosti probíhá 
i na neformální bázi. i v roce následujícím 
budeme pokračovat v zavádění účinných 
nástrojů vedoucích k efektivní komunika-
ci.

    V období od prosince do konce ledna jsme 
realizovali průzkum spokojenosti zaměst-
nanců standardizovanou formou dotazní-
ku. po obdržení výsledků jsme sestavili 
projektový tým s reprezentativním zastou-
pením našich zaměstnanců, který pracuje 
na sestavení akčního plánu v návaznosti 
na výstupy z tohoto průzkumu. 

    další oblastí, na niž jsme se zaměřili, bylo 
vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. struk-
turovaně jsme pokračovali ve vzdělávání 
technicko-hospodářských pracovníků v 
oblasti kvality a především technických 
odborných znalostí odpovídajících pra-
covnímu zaměření a pokračovali  jsme  
ve školeních  zaměřených  na  efektivní 
komunikaci a vyjednávání. pokračovali 
jsme v rozvíjení aktivit našeho  výcviko-



   vého centra, došlo ke kvalitativnímu i kvan-
titativnímu rozšíření jeho aktivit. po celý 
rok probíhala výuka jazykových kurzů dle 
potřeby jednotlivých pozic. proběhl druhý 
ročník technical skills competition, který 
byl zaměřen na kontrolu kvality. cílem této 
soutěže  bylo zvýšit  povědomí zaměst-
nanců o kvalitě a posílit jejich dovednosti 
v rozpoznávání abnormalit. Jedním z nej-
významnějších počinů v oblasti vzdělává-
ní byl ve spolupráci s výrobním a dalšími 
odděleními velmi úspěšný projekt „Školy 
práce“ pro seřizovače s vlastní metodi-
kou.

   V oblasti bezpečnosti práce se nám poda-
řilo snížit počet pracovních úrazů, akti-
vity byly v této oblasti ve fiskálním roce 
2008 zaměřeny zejména na jejich reduk-
ci a minimalizaci rizika vzniku pracovních 
úrazů a zlepšení pracovního prostředí 
zaměstnanců. 

   V příštím roce bude těžiště aktivit zaměřeno 
na rozvoj preventivních aktivit a přípravu cer-
tifikace systému OHsas.

   pokračovali jsme v aktivitách rozvíjejících 
oblast společenské zodpovědnosti firmy. 
spolupracovali jsme se třemi institucemi – 
kojeneckým ústavem v liberci, diagnostic-
kým ústavem v liberci a domovem seniorů 
ve Vratislavicích nad nisou. V rámci podpo-
ry regionu jsme podporovali rovněž environ-
mentální aktivity – jsme sponzoři zvířat zOO 
liberec (orel východní, japonský kapr a 
koza šrouborohá) a jako nová aktivita pro-
běhlo sázení stromků v Oldřichově v Hájích 
ve spolupráci s o.p.s. suchopýr. tyto aktivi-
ty máme zájem rozvíjet i v nadcházejícím 
fiskálním roce.

   V rámci prohloubení péče o zdraví našich 
zaměstnanců jsme se zaměřili zejména 
na preventivní aktivity. kromě již tradičního 
očkování proti chřipce jsme zajistili rozšíře-
ní počtu hodin rehabilitačního pracoviště v 
areálu firmy, které jsou hrazeny zaměstna-
vatelem. pokračovali jsme ve spolupráci se 
zdravotními pojišťovnami, s nimiž jsme pro-
vedli mezi zaměstnanci pozitivně hodnocené 
měření cholesterolu, tuku a BMi. Velmi úzce 
jsme spolupracovali na preventivních pro-
gramech pro zaměstnance zejména s Vzp. 
pro zaměstnance jsme zajistili vouchery 
určené na relaxační a regenerační aktivity v 
centru Babylon, kterými bylo využití welness 
centra, solné jeskyně a relaxačních lůžek. 

   počátkem září jsme se v oblasti řízení lid-
ských zdrojů zaměřili ve vztahu s nástu-
pem negativních změn na automobilovém 
trhu na zavedení účinných nástrojů, které 
vedly k optimalizaci nákladů v oblasti řízení 
lidských zdrojů a zejména dodavatelských 
služeb. podařilo se nám radikálně snížit 
zejména náklady na úklid, dopravu a naku-
pované telekomunikační služby, byli jsme 
nuceni výrazně omezit náklady na „public 
relations“.  Období druhé poloviny fiskálního 
roku jsme využili trhem vynucené provádě-
né konsolidační kroky ke zkvalitnění našeho 
lidského potenciálu. naším cílem byla a je 
stabilita a zachování pracovních míst pro 
všechny naše kmenové zaměstnance, kte-
ří jsou našim největším bohatstvím. Již na 
konci fiskálního roku odpovídala struktura 
a počet zaměstnanců našim potřebám. V 
následujícím fiskálním roce máme v oblas-
ti řízení lidských zdrojů všechny předpokla-
dy pro absorbování všech nových projektů 
a pro dosažení dalších milníků na cestě k 
excelentní společnosti.
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účetní závěrka společnosti

ROZVAHA DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
v plném rozsahu IČO 25432338

k datu Heyrovského 476
31.3.2009 462 07 liberec
(v tisících kč)

31.3.2008
Brutto Korekce Netto Netto
Gross Adjustment Net Net
Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 6 317 907 2 488 762 3 829 145 4 000 292
B. Dlouhodobý majetek 5 027 291 2 478 299 2 548 992 2 582 084
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 47 621 32 875 14 746 13 462
B.i.3. software 44 847 32 804 12 043 7 426
B.i.4. Ocenitelná práva 409 71 338 100
B.i.7. nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 2 366 2 366 5 936
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 4 979 670 2 445 424 2 534 246 2 568 622
B.ii.1. pozemky 100 762 100 762 100 762
B.ii.2. stavby 864 484 113 515 750 968 766 113
B.ii.3. samostatné movité věci a soubory movitých věcí 3 681 145 2 331 908 1 349 236 1 546 936
B.ii.7. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 315 755 315 755 144 252
B.ii.8. poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 17 525 17 525 10 560
C. Oběžná aktiva 1 288 551 10 463 1 278 088 1 366 584
C.I. Zásoby 534 677 7 632 527 045 444 014
c.i.1. Materiál 251 580 7 338 244 242 275 913
c.i.2. nedokončená výroba a polotovary 36 026 36 026 43 159
c.i.3. Výrobky 105 567 294 105 273 84 775
c.i.5. zboží 131 515 131 515 31 576
c.i.6. poskytnuté zálohy na zásoby 9 989 9 989 8 591
C.III. Krátkodobé pohledávky 736 973 2 831 734 142 886 734
c.iii.1. pohledávky z obchodních vztahů 612 603 2 831 609 772 742 101
c.iii.2. pohledávky - ovládající a řídící osoba 40 272 40 272 39 179
c.iii.6. stát - daňové pohledávky 71 379 71 379 99 893
c.iii.7. krátkodobé poskytnuté zálohy 12 546 12 546 4 277
c.iii.8. dohadné účty aktivní 1 259
c.iii.9. Jiné pohledávky 172 172 25
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 16 901 16 901 35 836
c.iV.1. peníze 635 635 579
c.iV.2. účty v bankách 16 266 16 266 35 257
D. I. Časové rozlišení 2 064 2 064 51 623
d.i.1. náklady příštích období 2 064 2 064 51 623

31.3.2009
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31.3.2009 31.3.2008
PASIVA CELKEM 3 829 145 4 000 291

A. Vlastní kapitál 631 530 897 663
A.I. Základní kapitál 3 373 800 3 373 800
a.i.1. základní kapitál 3 373 800 3 373 800
A.II. Kapitálové fondy 94 730 94 730
a.ii.2. Ostatní kapitálové fondy 94 730 94 730
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku
45 390 18 443

a.iii.1. zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 45 390 18 443
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let -2 616 256 -3 128 247
a.iV.1. nerozdělený zisk minulých let 6 360 6 360
a.iV.2. neuhrazená ztráta minulých let -2 622 617 -3 134 607
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - ) -266 133 538 937
B. Cizí zdroje 3 193 814 3 044 442
B.I. Rezervy 38 079 80 804
B.i.4. Ostatní rezervy 38 079 80 804
B.II. Dlouhodobé závazky 750 438 688 819
B.ii.3. závazky - podstatný vliv 732 415 677 711
B.ii.10. Odložený daňový závazek 18 023 11 108
B.III. Krátkodobé závazky 1 682 465 1 271 554
B.iii.1. závazky z obchodních vztahů 617 992 629 871
B.iii.3. závazky - podstatný vliv 604 080 214 081
B.iii.5. závazky k zaměstnancům 33 097 32 125
B.iii.6. závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 16 540 17 487
B.iii.7. stát - daňové závazky a dotace 1 630 1 854
B.iii.8. krátkodobé přijaté zálohy 185
B.iii.10. dohadné účty pasivní 407 513 374 865
B.iii.11. Jiné závazky 1 428 1 271
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 722 832 1 003 266
B.iV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 361 416 668 844
B.iV.2. krátkodobé bankovní úvěry 361 416 334 422
C. I. Časové rozlišení 3 801 58 186
c.i.2. Výnosy příštích období 3 801 58 186
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
v druhovém členění IČO 25432338

období končící k Heyrovského 476
31.3.2009 462 07 liberec
(v tisících kč)

Období do Období do
31.3.2009 31.3.2008

i. tržby za prodej zboží 139 720 120 576
a. náklady vynaložené na prodané zboží 134 247 82 329
 + Obchodní marže 5 473 38 246
ii. Výkony 6 090 353 7 813 108
ii.1. tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 6 078 014 7 684 476
ii.2. změna stavu zásob vlastní činnosti 12 339 128 632
B. Výkonová spotřeba 5 061 725 6 352 605
B.1. spotřeba materiálu a energie 4 379 551 5 587 895
B.2. služby 682 174 764 710
 + Přidaná hodnota 1 034 101 1 498 749
c. Osobní náklady 714 517 608 898
c.1. Mzdové náklady 525 796 441 893
c.3. náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 173 836 154 889
c.4. sociální náklady 14 885 12 116
d. daně a poplatky 2 149 1 158
e. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 553 500 499 311
iii. tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 55 569 77 882
iii.1. tržby z prodeje dlouhodobého majetku 11 658 10 739
iii.2. tržby z prodeje materiálu 43 910 67 143
f. zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 62 870 76 011
f.1. zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 11 377 8 869
f.2. prodaný materiál 51 493 67 143

G.
změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období -41 003 11 029

iV. Ostatní provozní výnosy 43 860 59 204
H. Ostatní provozní náklady 24 937 20 326
* Provozní výsledek hospodaření -183 442 419 101
X. Výnosové úroky 335 399
n. nákladové úroky 70 495 86 278
Xi. Ostatní finanční výnosy 281 852 372 094
O. Ostatní finanční náklady 287 467 155 271
* Finanční výsledek hospodaření -75 776 130 944
Q. daň z příjmů za běžnou činnost 6 915 11 108
Q 2.  - odložená 6 915 11 108
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -266 133 538 937
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -266 133 538 937
**** Výsledek hospodaření před zdaněním -259 218 550 045
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.

VLASTNÍHO KAPITÁLU IČO 25432338

k datu Heyrovského 476
31.3.2009 462 07 liberec
(v tisících kč)

Základní 
kapitál

Kapitálové 
fondy

Rezervní 
fondy, 

nedělitelný 
fond a 
ostatní 

fondy ze 
zisku

Nerozdělený 
zisk minulých 

let

Neuhrazená 
ztráta minulých 

let

Výsledek 
hospodaření 

běžného 
účetního 
období 

VLASTNÍ 
KAPITÁL 
CELKEM

Stav k 31.3.2007 3 373 800 94 730 6 360 -3 300 596 184 432 358 726
rozdělení výsledku hospodaření 18 443 165 989 -184 432
změna základního kapitálu
Vyplacené dividendy
Výdaje z kapitálových fondů
Výsledek hospodaření za běžné období 538 937 538 937
Stav k 31.3.2008 3 373 800 94 730 18 443 6 360 -3 134 608 538 937 897 663
rozdělení výsledku hospodaření 26 947 511 990 -538 937
změna základního kapitálu
Vyplacené dividendy
Výdaje z kapitálových fondů
Výsledek hospodaření za běžné období -266 133 -266 133
Stav k 31.3.2009 3 373 800 94 730 45 390 6 360 -2 622 617 -266 133 631 530
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.

TOCÍCH (CASH FLOW) IČO 25432338

období končící k Heyrovského 476
31.3.2009 462 07 liberec
(v tisících kč)

31.3.2009 31.3.2008
Period to Period to

Die periode bis Die periode bis
31.3.2009 31.3.2008

P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 35 836 21 474
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním -259 218 550 045
a.1. úpravy o nepeněžní operace 720 159 396 136
a.1.1. Odpisy stálých aktiv 553 500 499 311
a.1.2. změna stavu opravných položek a rezerv -41 606 10 406
a.1.3. zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -282 -1 870
a.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku
a.1.5. nákladové a výnosové úroky 70 161 85 879
a.1.6. Opravy o ostatní nepeněžní operace 138 386 -197 590
A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu 460 941 946 181
a.2. změna stavu pracovního kapitálu 13 541 -73 628

a.2.1. změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv 199 825 56 009
a.2.2. změna stavu závazků a časového rozlišení pasív -92 047 -88 703
a.2.3. změna stavu zásob -94 237 -40 934
A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami 474 482 872 553
a.3. Vyplacené úroky -70 495 -86 278
a.4. přijaté úroky 335 399
a.5. zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 404 321 786 674

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -480 126 -295 311
B.2. příjmy z prodeje stálých aktiv 11 658 10 739
B.3. půjčky a úvěry spřízněným osobám
B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -468 468 -284 572

Peněžní toky z finančních činností

c.1. změna stavu závazků z financování 45 212 -487 740
C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti 45 212 -487 740
F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů -18 935 14 362
R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 16 901 35 836
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příloha účetní závěrky za rok 2008

 

 

název společnosti: densO ManufacturinG czecH s.r.o.

sídlo:   Heyrovského 476, liberec 462 07

právní forma: společnost s ručením omezeným

ič:   25432338
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1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Založení a charakteristika společnosti

densO ManufacturinG czecH 
s.r.o. (dále jen „společnost“) byla založe-
na zakladatelskou listinou jako společnost 
s ručením omezeným dne 25.5.2001 a 
vznikla zapsáním do obchodního rejstříku 
soudu v ústí nad labem dne 12.7.2001. 
předmětem podnikání společnosti je výro-
ba klimatizačních jednotek pro osobní 
automobily.

sídlo společnosti je Heyrovského 476, 
liberec 462 07, česká republika.

společnost má základní kapitál ve výši 
3,373,800 tis. kč.

účetní závěrka společnosti je sestavena k 
31.3.2009.

účetním obdobím je hospodářský rok vždy 
od 1.4. do 31.3.

fyzické a právnické osoby podílející se 
více než 20 % na základním kapitálu spo-
lečnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny 
v následující tabulce:

1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstří-
ku v uplynulém účetním období

Během hospodářského roku 2008 nedo-
šlo k žádným změnám v obchodním rejs-
tříku. 

1.3. Organizační struktura společnosti

Organizační struktura společnosti k 
31.3.2009 - viz. strana 25.

1.4. Identifikace skupiny 

společnost je členem globální skupiny 
densO a jejím vlastníkem je densO 
cOrpOratiOn (Japonsko). densO 
cOrpOratiOn je nadnárodní společ-
nost, která se zabývá výrobou součástek 
pro osobní automobily. Jedná se zejména 
o výrobky vztahující se k motoru, klimatiza-
ci, automobilové elektronice a součástem 
řízení a bezpečnosti. působí v 32 zemích 
světa, ve kterých má 32 přidružených a 
187 dceřiných společností (68 v Japon-
sku, 38 v severní a Jižní americe, 33 v 
evropě a 48 v Oceánii a asii) se 120 tisíci 
zaměstnanci.

1.5. Představenstvo a dozorčí rada

společnost nemá zřízenu dozorčí radu. 
Jejími statutárními orgány jednatelé.

Akcionář/ Společník % podíl na 
základním kapitálu

densO cOrpOratiOn, 1-1, 
showa-cho, kariya-shi, aichi-ken, 
Japonsko

100%

Celkem 100 %

 
                                                  Jméno

Jednatel toshifumi Marayama

Jednatel yasushi Matsui
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 V průběhu účetního období nedošlo k významným změnám v organizační struktuře.
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2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ 
ÚČETNÍ ZÁSADY

 účetnictví společnosti je vedeno a účet-
ní závěrka byla sestavena v souladu se 
zákonem č. 563/1991 sb. o účetnictví v 
platném znění, vyhláškou č. 500/2002 
sb., kterou se provádějí některá ustano-
vení zákona č. 563/1991 sb. o účetnictví, 
pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 
účtujícími v soustavě podvojného účetnic-
tví, v platném znění a českými účetními 
standardy pro podnikatele v platném zně-
ní.

 účetnictví respektuje obecné účetní 
zásady, především zásadu o oceňová-
ní majetku historickými cenami, zásadu 
účtování ve věcné a časové souvislosti, 
zásadu opatrnosti a předpoklad o schop-
nosti účetní jednotky pokračovat ve svých 
aktivitách.

  údaje v této účetní závěrce jsou vyjádře-
ny v tisících korun českých (kč). 

 případné odkazy v této účetní závěrce na 
rok 2008 jsou odkazy na hospodářský rok 
2008,  končící 31.3.2009. shodné pravi-
dlo platí pro ostatní zmiňovaná období.
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3. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH 
 ÚČETNÍCH PRAVIDEL 
 A  POSTUPŮ 

3.1. Dlouhodobý hmotný majetek 

 dlouhodobým hmotným majetkem se 
rozumí majetek, jehož doba použitelnosti 
je delší než jeden rok a jehož ocenění je 
vyšší než 40 tis. kč v jednotlivém přípa-
dě.

 nakoupený dlouhodobý hmotný majetek 
je oceněn pořizovací cenou sníženou o 
oprávky a zaúčtovanou ztrátu ze snížení 
hodnoty.

  technické zhodnocení, pokud převýšilo 
u jednotlivého majetku v úhrnu za zda-
ňovací období částku 40 tis. kč, zvyšuje 
pořizovací cenu dlouhodobého hmotného 
majetku.

 pořizovací cena dlouhodobého hmotného 
majetku, s výjimkou pozemků a nedokon-
čených investic, je odpisována po dobu 
odhadované životnosti majetku lineární 
metodou následujícím způsobem: 

 Majetek pořízený formou finančního pro-
nájmu je odpisován u pronajímatele. 

 zisky či ztráty z prodeje nebo vyřaze-
ní majetku jsou určeny jako rozdíl mezi 
výnosy z prodeje a účetní zůstatkovou 
hodnotou majetku k datu prodeje a jsou 
účtovány do výkazu zisku a ztráty. 

 drobný hmotný majetek byl účtován přímo 
do nákladů dle níže uvedené tabulky.

  Mezi dHM vyjmenovaný patří: HW tech-
nologie, faxy, kopírovací stroje, tiskárny, 
skartovací stroje, scannery, projektory, 
fotoaparáty, mobilní telefony, pračky, myč-
ky, sušičky, ledničky, míchačky.

 Mezi dHM ostatní patří především náby-
tek.

 Mezi dHM speciální patří: měřicí přístroje, 
přípravky, vozíky.

  způsob tvorby opravných položek

 na základě inventarizace společnost 
tvoří opravné položky k poškozenému či 
nepoužívanému dlouhodobému hmotné-
mu majetku, jehož ocenění v účetnictví 
přechodně neodpovídá reálnému stavu.

  u 8 položek majetku v zůstatkové ceně 
62 773 tis. kč společnost dočasně zasta-
vila odepisování z důvodu přechodného 
nevyužívání tohoto majetku. 

 V roce 2008 společnost opravné položky k 
dlouhodobému hmotnému majetku nevy-
tvářela.

počet let

účetně daňově

Budovy a stavby 40 20 - 30

příslušenství budov 7 5 - 10

formy (molding dies) 5 5

stroje a zařízení 7 3 – 10

Osobní automobily 4 5

Vysokozdvižné vozíky 7/4 5

Hardware 3 3

nábytek 5 5

Majetek Doba životnosti nad 1 rok, níže uvedené limity vstupních cen (v Kč)
< 2 999/ ks 3 000 – 39 999/ks > 40 000/ ks

dHM vyjmenovaný provozní náklady, popř. 
drobné předměty 

drobný dl. majetek (evidence v 
registru, doba odepisování 2 roky)

standardní dHM
(evidence v registru, doba odepi-
sování dle typu majetku)

dHM ostatní provozní náklady, popř. drobné 
předměty

standardní dHM

dHM speciální do 9 999/ks

provozní náklady

10 000–39 999/ks

drobný dl.majetek(evidence v regis-
tru, doba odepisování 2 roky)

standardní dHM
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3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek 

 dlouhodobým nehmotným majetkem se 
rozumí majetek, jehož doba použitelnosti 
je delší než jeden rok a jehož ocenění je 
v případě zřizovacích výdajů vyšší než 60 
tis. kč v jednotlivém případě.

 nakoupený dlouhodobý nehmotný maje-
tek je oceněn pořizovací cenou sníženou 
o oprávky a zaúčtovanou ztrátu ze snížení 
hodnoty.

 Výdaje související s výzkumem jsou účto-
vány do nákladů v roce, kdy vznikají. 

 technické zhodnocení, pokud převýšilo u 
jednotlivého majetku  částku 40 000 kč, 
zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého 
nehmotného majetku.

 dlouhodobý nehmotný majetek je odpiso-
ván lineárně na základě jeho předpoklá-
dané doby životnosti následujícím způso-
bem:

 

 drobný nehmotný majetek byl účtován 
přímo do nákladů dle následující tabulky:

 způsob tvorby opravných položek

 na základě inventarizace společnost tvoří 
opravné položky k nepoužívanému dlou-
hodobému nehmotnému majetku, jehož 
ocenění v účetnictví přechodně neodpoví-
dá reálnému stavu.

 

 V roce 2008 společnost opravné položky 
k dlouhodobému nehmotnému majetku 
nevytvářela.

3.3. Krátkodobý finanční majetek

 krátkodobý finanční majetek byl k rozva-
hovému dni tvořen penězi v hotovosti a na 
bankovních účtech a ceninami.

3.4. Deriváty

 společnost v roce 2008 nepoužívala jak 
deriváty k obchodování, tak ani zajišťova-
cí deriváty.

3.5. Zásoby

 nakupované zásoby jsou oceňovány poři-
zovacími cenami. pořizovací cena zahr-
nuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací 
náklady – zejména celní poplatky, doprav-
né a skladovací poplatky, provize, pojistné 
apod. 

 nákupy a výdaje zásob do a ze skladu 
jsou účtovány v předem stanovených 
(standardních) cenách. tyto ceny jsou 
stanoveny jednou ročně, a to na počátku 
účetního období. standardní ceny materi-
álu jsou stanoveny ve výši nákupních cen 
platných k prvnímu dni účetního období. 
Ocenění zásob vlastní výroby je prová-
děno přiřazením alikvotní výše přímých a 
nepřímých nákladů. Odchylky mezi sku-
tečnou a standardní cenou jsou účtová-
ny do nákladů a čtvrtletně jsou alokovány 
mezi do hodnoty zásob.

 

   
počet let účetně / daňově  

software, Ocenitelná práva 3/3 , 7/7

Majetek doba životnosti nad 1 rok, níže uvedené 
limity vstupních cen (v kč)

< 59 999/ ks > 60 000/ ks
dnM provozní náklady standardní dnM 

(evidence v registru)
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 způsob tvorby opravných položek

 Opravné položky k zásobám jsou tvořeny 
v případech, kdy snížení ocenění zásob v 
účetnictví není trvalého charakteru, např. 
na základě věkové analýzy zásob a na 
základě analýzy prodejních cen hotových 
výrobků.

3.6. Pohledávky

 pohledávky jsou při vzniku oceňovány 
jmenovitou hodnotou, následně sníženou 
o příslušné opravné položky k pochybným 
a nedobytným částkám.  k pohledávkám v 
rámci skupiny, které dosáhly níže uvede-
ných lhůt po splatnosti a byly odsouhlase-
ny v rámci konfirmace závazků a pohledá-
vek k 31.3.2009, nebyla opravná položka 
tvořena.

 způsob tvorby opravných položek

3.7. Závazky z obchodních vztahů

 závazky z obchodních vztahů jsou zaú-
čtovány ve jmenovité hodnotě. 

3.8. Úvěry

 úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hod-
notě. 

 za krátkodobý úvěr se považuje i část 
dlouhodobých úvěrů, která je splatná do 
jednoho roku od data účetní závěrky.

 úroky z bankovního úvěru jsou placeny 
pololetně a každý měsíc je tvořena dohad-

ná položka ve výši 1/6 půlročního úroku. 

 úroky z půjčky od sesterské společnosti 
jsou placeny čtvrtletně a každý měsíc je 
tvořena dohadná položka ve výši 1/3 čtvr-
tročního úroku.

3.9. Rezervy

 rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budou-
cích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je 
pravděpodobné, že nastanou, avšak není 
jistá částka nebo datum, v němž budou 
plněny. 

 zákonné daňově uznatelné rezervy na 
opravy dlouhodobého hmotného majetku 
společnost v roce 2008 nevytvořila.

 do roku 2007 společnost vytvářela účet-
ní rezervy na nevyčerpanou dovolenou a 
odměny zaměstnancům, které přísluší k 
uzavřenému účetnímu období. Od roku 
2008 včetně společnost tyto rezervy rekla-
sifikovala na dohadné položky.

 dále společnost tvoří rezervu na zákaz-
nické reklamace a na očekávané ztráty 
z prodeje dodavatelského nářadí. tato, 
posledně zmiňovaná rezerva, v roce 2008 
tvořena nebyla. 

 rezerva na očekávanou ztrátu genero-
vanou ztrátovými výrobky, také nebyla k 
31.3.2009 tvořena.

3.10. Přepočty údajů v cizích měnách na čes-
kou měnu

 účetní operace v cizích měnách prová-
děné během roku jsou přepočítávány 
pevným měsíčním kurzem, stanoveným 
na základě kurzu české národní banky 
vyhlášeného v poslední pracovní den před 
novým měsícem.

účetní opravné položky k pohledávkám
období po 
dni splatnosti výše opravné položky
6-12 měsíců 50 %

>12 měsíců 100 %
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 finanční majetek, krátkodobé pohledávky 
a závazky v cizí měně jsou k datu účet-
ní závěrky přepočteny dle platného kurzu 
vyhlášeného českou národní bankou k 
datu, ke kterému je účetní závěrka sesta-
vena. zjištěné kursové rozdíly jsou pro-
účtovány ve prospěch finančních výnosů 
nebo na vrub finančních nákladů běžného 
období.

3.11. Finanční leasing

 finančním leasingem se rozumí pořízení 
dlouhodobého  hmotného  majetku   způ-
sobem, při kterém se po uplynutí nebo v 
průběhu sjednané doby úplatného užívá-
ní majetku uživatelem převádí vlastnictví 
majetku z vlastníka na uživatele a uživa-
tel do převodu vlastnictví hradí platby za 
nabytí v rámci nákladů. 

 celková hodnota finančního leasingu je 
časově rozlišena a rozpouštěna po dobu 
pronájmu do nákladů.

 technické zhodnocení se odepisuje v prů-
běhu nájmu. po převzetí najatého majetku 
do vlastnictví nájemce se pořizovací cena 
technického zhodnocení zvýší o ocenění 
převzatého majetku a pokračuje se v odpi-
sování z takto zvýšené pořizovací ceny.

3.12. Daně

3.12.1.   Daňové odpisy dlouhodobého 
     majetku

 pro účely výpočtu daňových odpi-
sů je použita lineární metoda.

3.12.2.  Splatná daň

 Vedení společnosti zaúčtovalo 
daňový závazek a daňový náklad 
na základě kalkulace daně, která 
vychází z jeho porozumění inter-
pretace daňových zákonů platných 

v české republice k datu sestavení 
účetní závěrky a je přesvědčeno o 
správnosti výše daně v souladu s 
platnými daňovými předpisy české 
republiky. s ohledem na existen-
ci různých interpretací daňových 
zákonů a předpisů ze strany třetích 
osob včetně orgánů státní správy, 
závazek z daně z příjmů vykáza-
ný v účetní závěrce společnosti se 
může změnit podle konečného sta-
noviska finančního úřadu.

3.12.3. Odložená daň

 Výpočet odložené daně je založen 
na závazkové metodě vycházející 
z rozvahového přístupu. 

 účetní hodnota odložené daňové 
pohledávky je k datu účetní závěr-
ky posuzována a snížena v rozsa-
hu, v jakém již není pravděpodob-
né, že bude k dispozici dostatečný 
zdanitelný zisk, proti němuž by 
bylo možno tuto pohledávku nebo 
její část uplatnit. 

 Odložená daň je zaúčtována do 
výsledovky s výjimkou případů, kdy 
se vztahuje k položkám účtovaným 
přímo do vlastního kapitálu a kdy 
je také související odložená daň 
zahrnuta do vlastního kapitálu. 

 Odložené daňové pohledávky a 
závazky jsou vzájemně započítá-
ny a v rozvaze vykázány v celkové 
netto hodnotě s výjimkou případů, 
kdy nelze některé dílčí daňové 
pohledávky započítávat proti díl-
čím daňovým závazkům. 

 Vzhledem k investiční pobídce for-
mou slevy na dani jsou ve výpočtu 
odložené daně zohledněny pouze 
účetní a daňové zůstatkové ceny  
dlouhodobého majetku k datu 
31.3.2016. Ostatní přechodné roz-
díly zaniknou do tohoto data.
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3.13. Snížení hodnoty

 ke každému rozvahovému dni společnost 
prověřuje účetní hodnotu svého majetku, 
aby objevila náznaky toho, zda nedošlo ke 
ztrátě ze snížení hodnoty majetku. existu-
jí-li takové signály, je odhadnuta realizo-
vatelná hodnota majetku a určen případný 
rozsah ztráty ze snížení hodnoty. není-li 
možno realizovatelnou hodnotu jednot-
livých položek majetku odhadnout, určí 
společnost realizovatelnou hodnotu výno-
sové jednotky, ke které majetek patří.

 realizovatelná hodnota představuje vyšší 
z hodnot čisté prodejní ceny a hodnoty z 
užívání. při posuzování hodnoty z užívá-
ní jsou odhadované budoucí peněžní toky 
diskontovány na svou současnou hodnotu 
prostřednictvím diskontní sazby před zda-
něním, kte- rá zohledňuje současný tržní 
odhad časové hodnoty peněz a rizik kon-
krétně souvisejících s daným aktivem. 

 pokud je podle odhadu realizovatelná 
hodnota majetku (nebo výnosové jednot-
ky) nižší než jeho účetní hodnota, je účet-
ní hodnota majetku (výnosové jednotky) 
snížena na hodnotu realizovatelnou.

3.14. Výpůjční náklady

 společnost nedisponuje účelovým úvě-
rem, u kterého by výpůjční náklady, souvi-
sely s pořízením, výstavbou nebo výrobou 
dlouhodobého majetku a byly kapitalizo-
vány jako součást pořizovací ceny tako-
vého majetku.

3.15. Státní dotace

 dotace k úhradě nákladů se účtují do 
ostatních provozních a finančních výnosů 
ve věcné a časové souvislosti s účtová-
ním nákladů na stanovený účel. dotace 
na pořízení dlouhodobého nehmotného 
nebo hmotného majetku a technického 

zhodnocení a dotace na úhradu úroků 
zahrnovaných do pořizovací ceny snižuje 
jejich pořizovací cenu nebo vlastní nákla-
dy. 

 V lednu 2008 společnost obdržela rozhod-
nutí ministra průmyslu a obchodu o poskyt-
nutí veřejné podpory formou dotace na 
podnikatelskou činnost a formou dotace na 
školení a rekvalifikaci zaměstnanců. tato 
veřejná podpora byla přislíbena v souvis-
losti se zřízením tzv. designového centra 
společnosti densO ManufacturinG 
czecH na základě rámcového progra-
mu pro podporu technologických center 
a center strategických služeb schválený 
vládním usnesením č. 217 z 12. března 
2007. 

 Žádost o uvedené dotace se podává vždy 
od 1. ledna do 30. června následujícího 
roku, a dle rámcového programu je dota-
ce určena k úhradě provozních nákladů v 
roce přijetí dotace. z tohoto důvodu spo-
lečnost upustila o účtování aktivní dohad-
né položky k 31.3.2009 na tuto provozní 
dotaci.

3.16. Výnosy

 Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijaté-
ho plnění nebo plnění, které bude přijato, 
a představují pohledávky za zboží a služ-
by poskytnuté v průběhu běžné činnosti, 
po odečtení slev, daně z přidané hodnoty 
a dalších daní souvisejících s prodeji. 

 tržby z prodeje zboží jsou zaúčtovány v 
okamžiku, kdy dojde k doručení zboží a 
převedení práv vztahujících se k tomuto 
zboží. 

3.17. Použití odhadů

 sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby 
vedení společnosti používalo odhady a 
předpoklady, jež mají vliv na vykazované 
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 hodnoty majetku a závazků k datu účet-
ní závěrky a na vykazovanou výši výnosů 
a nákladů za sledované období. Vedení 
společnosti stanovilo tyto odhady a před-
poklady na základě všech jemu dostup-
ných relevantních informací. nicméně, 
jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné 
hodnoty v budoucnu se mohou od těchto 
odhadů odlišovat. 

3.18. Mimořádné náklady a mimořádné výno-
sy

 tyto položky obsahují výnosy/náklady z 
operací zcela mimořádných vzhledem 
k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i 
výnosy/náklady z mimořádných událostí 
nahodile se vyskytujících. 

3.19. Změny způsobu oceňování, postupů 
odpisování a postupů účtování oproti 
předcházejícímu účetnímu období

 

 změna rezerv na dohadné položky

 Od roku 2008 včetně přestala společnost 
účtovat o účetních rezervách na nevyčer-
panou dovolenou a nevyplacené odměny 
zaměstnancům jako o rezervách, ale jako 
o dohadných položkách.

 přecenění cizoměnových dohadných 
položek

 počínaje 31.3.2009 společnost začala 
přeceňovat opravné položky, definované 
v cizích měnách, uzávěrkovým kurzem, 
vyhlášeného českou národní bankou.

 aktivní dohadná položka na státní dotaci

 Jak je popsáno v kapitole 3.16 státní dota-
ce, společnost, na rozdíl od roku 2007, 
neúčtovala o aktivní dohadné položce na 
státní dotaci.

 ponechání nesrovnatelných informací

 společnost vykazovala prodeje výrobků 
a zboží fakturované v březnu 2008 (rok 
2007) věcně spadající do dubna 2008 
(rok 2008) v rámci výnosů příštích období 
ve výši 56 964 tis. kč a související nákla-
dy těchto výrobků ve výši 49 244 tis. kč 
v rámci nákladů příštích období. prode-
je fakturované v březnu 2009 (rok 2008) 
věcně spadající do dubna 2009 (rok 2009) 
jsou vykázány jako snížení pohledávek z 
obchodních vztahů ve výši    22 351 tis. kč 
a související náklady ve výši 17 870 tis. kč  
jako  zvýšení zásob. V tomto smyslu jsou 
v účetní závěrce ponechány nesrovnatel-
né informace.

3.20. Jiné

 pro eliminaci vlivu kursového rizika spo-
lečnost využívá služeb sesterské společ-
nosti. pravidelné směny z eur na czk 
jsou realizovány prostřednictvím densO 
eurOpe B.V. za fixní roční sazbu, která 
pro rok 2008 činila 27,84 czk/eur (resp. 
28,44 czk/eur pro rok 2007).

 Obdobně pro eliminaci vlivu úrokového 
rizika společnost využívá služeb sester-
ské společnosti densO eurOpe B.V., se 
kterou uzavřela smlouvu na úrokový swap 
(mezi fixním úrokem a 6M euriBOrem) 
k úrokům z bankovního úvěru od JBic.
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3.21. Přehled o peněžních tocích 

 přehled o peněžních tocích byl sestaven 
nepřímou metodou. peněžní ekvivalen-
ty představují krátkodobý likvidní maje-
tek, který lze snadno a pohotově převést 
na předem známou částku v hotovosti. 
peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 
lze analyzovat takto: 

 údaje z této tabulky odpovídají položce 
krátkodobý finanční majetek v rozvaze.

 peněžní toky z provozních, investičních 
nebo finančních činností jsou uvedeny v 
přehledu o peněžních tocích nekompen-
zovaně.

 
(údaje v tis. kč)

31.3.2009 31.3.2008

pokladní hotovost 
a peníze na cestě

635 579

účty v bankách 16 266 35 257

Peněžní prostředky 
a peněžní ekvivalenty celkem 

16 901 35 836
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4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE 
 A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

4.1. Dlouhodobý majetek

4.1.1.   Dlouhodobý nehmotný majetek

   pořizovací cena

 

   Oprávky

 

 

   zůstatková hodnota

  nejvýznamnějším přírůstkem dlou-
hodobého nehmotného majetku 
je pořízení vyšší verze sW notes 
v hodnotě 1 873 tis. kč, sW dci 
Jis v hodnotě 1 273 tis. kč a sW 
falcon stor ipstor v hodnotě 1 134 
tis.kč.

 O opravné položce k dnM společ-
nost v roce 2008 neúčtovala.

 

 (údaje v tis. kč)

Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Přírůstky Úbytky Stav k
31.3.2007 31.3.2008 31.3.2009

software 25 910 6 263 0 32 173 12 774 100 44 847

Ocenitelná práva 0 111 0 111 298 0 409

nedokončený dnM 791 10 896 5 751 5 936 12 594 16 164 2 366

poskytnuté zálohy na dnM 0 308 308 0 1 383 1 383 0

Celkem 26 701 17 578 6 059 38 220 27 049 17 647 47 621

(údaje v tis. kč)

Stav k 
31.3.2007

Přírůstky Úbytky Stav k
31.3.2008

Přírůstky Úbytky Stav k 
31.3.2009

software 16 593 8 154 0 24 747 8 157 100 32 804

Ocenitelná práva 0 11 0 11 60 0 71

Celkem 16 593 8 165 0 24 758 8 217 100 32 875

(údaje v tis. kč)

Stav k 
31.3.2008

Stav k 
31.3.2009

software 7 426 12 043

Ocenitelná práva 100 338

nedokončený dnM 5 936 2 366

Celkem 13 462 14 746
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4.1.2.   Nehmotný majetek vytvořený 
   vlastní činností 

 k 31.3.2009 neměla společnost 
takový majetek ve své evidenci.

4.2. Dlouhodobý hmotný majetek

 pořizovací cena

  

 Oprávky 

  

 zůstatková hodnota 

 

(údaje v tis. kč)

Stav k 
31.3.2007

Přírůstky Úbytky Stav k 
31.3.2008

Přírůstky Úbytky Stav k 
31.3.2009

pozemky 100 762 0 0 100 762 0 0 100 762

Budovy a stavby 828 717 29 171 0 857 888 6 595 0 864 484

samostatné movité věci 3 172 048 268 235 28 590 3 411 693 329 043 59 591 3 681 145

- Výrobní stroje a zařízení 2 571 510 206 608 11 459 2 766 659 258 441 51 111 2 973 989

- Jiný hmotný majetek 600 538 61 627 17 131 645 034 70 602 8 480 707 156

nedokončený dHM 123 369 324 629 303 746 144 252 539 991 368 488 315 755

zálohy na dHM 2 101 23 861 15 402 10 560 80 755 73 790 17 525

Celkem 4 226 996 645 896 347 738 4 525 155 956 384 501 869 4 979 670

(údaje v tis. kč)

Stav k 
31.3.2007

Přírůstky Úbytky Stav k 
31.3.2008

Přírůstky Úbytky Stav k 
31.3.2009

Budovy a stavby 70 280 21 495 0 91 776 21 739 0 113 515

samostatné movité věci 1 412 805 465 729 13 777 1 864 757 506 774 39 623 2 331 908

- Výrobní stroje a zařízení 975 371 396 374 5 794 1 365 951 425 470 32 647 1 758 774

- Jiný hmotný majetek 437 434 69 355 7 983 498 806 81 304 6 976 573 134

Celkem 1 483 086 487 224 13 777 1 956 533 528 514 39 623 2 445 424

(údaje v tis. kč)

Stav k 
31.3.2008

Stav k 
31.3.2009

pozemky 100 762 100 762

Budovy a stavby 766 113 750 968

samostatné movité věci 1 546 936 1 349 236

- Výrobní stroje a zařízení 1 400 708 1 215 215

- Jiný hmotný majetek 146 228 134 021

nedokončený dHM 144 252 315 755

zálohy na dHM 10 560 17 525

Celkem 2 568 622 2 534 246
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 položku Jiný hmotný majetek představu-
jí zejména formy (v pořizovací ceně 303 
973 tis. kč a zůstatkové hodnotě 58 120  
tis. kč), dopravní prostředky (v pořizovací 
ceně 36 708 tis. kč a zůstatkové hodnotě 
18 925 tis. kč), dále hardware a ostatní 
vybavení výrobních a administrativních 
prostor společnosti.

 Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodo-
bého majetku patřilo pořízení výrobních 
strojů a zařízení. Veškeré výrobní stroje, 
které byly v průběhu roku 2008 uvedeny 
do užívání, byly aktivovány a bylo zaháje-
no jejich odpisování. 

 nejvýznamnějším přírůstkem dlouhodo-
bého hmotného majetku je linka povrcho-
vé úpravy výparníků č.3 v pořizovací ceně 
63 712 tis. kč. dále pak přímá linka klima-
tizací pQ1 HVac v pořizovací hodnotě 18 
463 tis. kč. 

 
 nejvýznamnějším úbytkem dlouhodobé-

ho hmotného majetku byl prodej serveru v 
pořizovací hodnotě 1 157 tis. kč a zůstat-
kové ceně 0 kč.   

 
 V nedokončeném dHM je nejvýznamněj-

ší položkou pájecí pec výparníků. Hod-
nota tohoto nezařazeného stroje činila k 
31.3.2009 52 287 tis. kč. dalšími význam-
nými položkami jsou linka povrchové úpra-
vy výparníků č.4 a formy na projekt nové 
klimatizace audi c7/d4.

 
 na účtu záloh na dHM byla k rozvahové-

mu dni nejvýznamnější položkou záloha 
na formu audi c7/d4 zadní HVac v hod-
notě 5 666 tis. kč.

 
 úroky z úvěrů nebyly ve sledovaném obdo-

bí aktivovány do dlouhodobého hmotného 
majetku.

4.2.1.   Dlouhodobý majetek zatížený 
   zástavním právem

 společnost nevlastní žádný maje-
tek, který by byl zatížen zástavním 
právem. 
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(údaje v tis. kč)

Popis před-
mětu/skupiny 
předmětů

Datum 
zahájení

Doba trvání 
v měsících

Celková hod-
nota leasingu

Skutečně uhra-
zené splátky 

za rok končící 
31.3.2007

Skutečně uhra-
zené splátky 

za rok končící 
31.3.2008

Skutečně uhra-
zené splátky 

za rok končící 
31.3.2009

Splatné 
v roce 

2009

VW Golf Variant 1.11.2002 48 608 88 - - -

audi a4 1.1.2003 48 1 293 206 - - -

audi a4 1.6.2003 48 1 248 266 44 - -

audi a4 25.10.2002 48 1 233 131 - - -

VW passat 30.8.2002 48 1 041 73 - - -

VW sharan 30.8.2002 48 1 218 86 - - -

VW passat 7.3.2003 48 1 008 193 - - -

VW passat 7.3.2003 48 1 027 197 - - -

VW passat 7.3.2003 48 1 006 193 - - -

audi a4 7.3.2003 48 1 226 237 - - -

VW passat 5.2.2003 48 973 170 - - -

VW passat 7.3.2003 48 1 007 193 - - -

VW passat 5.2.2003 48 973 170 - - -

audi a4 5.2.2003 48 1 235 217 - - -

audi a4 5.2.2003 48 1 697 298 - - -

VW passat 5.4.2003 48 993 207 - - -

Škoda Octavia 6.6.2003 48 804 167 28 - -

Škoda superb 5.1.2004 48 941 195 146 - -

VW passat 5.3.2004 48 1 024 216 198 - -

Škoda superb 5.3.2004 48 933 193 177 - -

Škoda superb 5.3.2004 48 935 194 177 - -

Škoda superb 5.3.2004 48 934 194 178 - -

Škoda superb 5.3.2004 48 934 193 177 - -

Škoda superb 5.3.2004 48 935 194 178 - -

Škoda Octavia 5.3.2004 48 805 167 153 - -

VW passat 22.7.2004 48 1 069 217 217 67 -

VW passat 22.7.2004 48 1 066 217 217 67 -

VW passat 3.8.2004 48 1 068 217 217 89 -

VW passat 27.9.2004 48 1 022 207 207 106 -

VW Golf 14.10.2004 48 893 181 181 111 -

BMW 22.11.2004 48 1 083 232 předčas. 
ukončen

- -

Škoda Octavia 8.4.2005 48 823 165 165 206 0

Škoda Octavia 2.6.2005 48 851 178 178 213 35

Škoda Octavia 2.6.2005 48 851 178 178 213 36

VW passat 29.7.2002 48 1 045 55 - - -

Celkem 35 802 6 485 3 016 1 072 71

4.2.2.   Majetek najatý formou finanční
   ho leasingu 

 k 31.3.2009 společnost eviduje 
celkem 3 platné leasingové smlou-
vy na osobní vozy. 

 

 
 uvedené údaje jsou bez daně z 

přidané hodnoty, pokud je možno 
tuto daň uplatnit jako odpočet na 
vstupu.
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4.2.3.   Operativní leasing

(údaje v tis. kč)

Popis předmětu  
/ skupiny před-
mětů

Datum 
zahájení

Datum 
ukončení

Celková hodnota 
pronájmu

Skutečně 
uhrazené 

splátky v r. 
2007

Skutečně 
uhrazené 

splátky v r. 
2008

Odhad splátek v 
roce 2009

nice net/ sW,HW 29.3.2004 neurčito cca 2 500/rok 1 824 2 537 2 500

pronájem obalů neurčito cca 3 500/rok 3 318 4 001 3 500

tiskárny a kopírky 
(5x) 

1.5.2007 1.5.2011 1 368 312 342 342

kopírka 21.11.2007 21.11.2011 445 46 111 111

technické plyny 
linde

31.8.2006 31.8.2021 cca 3 800/rok 2 852 3 930 3 800

Manipulační 
technika

různé různé dle potřeby 214 199 200

Osobní vozy různé různé dle potřeby 40 141 100

Ostatní    0 852 741 0

Celkem   9 458 12 011 9 652

 uvedené údaje jsou bez daně z 
přidané hodnoty, pokud je možno 
tuto daň uplatnit jako odpočet na 
vstupu. 

 Ve sloupci celková hodnota pro-
nájmu je uveden součet splátek 
nájemného za celou dobu pro-
nájmu nebo za jeden rok, pokud 
je nájemní smlouva uzavřena na 
dobu neurčitou.

 položka nice net znamená komu-
nikační síť, kde si společnost pro-
najímá telekomunikační linky mezi 
densO cOrpOratiOn a jednot-
livými densO závody po celém 
světě. součástí hodnoty tohoto 
pronájmu jsou též náklady za úpra-
vy sW a HW vybavení, používa-
ného v rámci skupiny densO dle 
požadavků společnosti. V roce 
2008 byly tyto náklady vyšší než 
v roce předchozím, hlavně díky 
programovým úpravám sW. tyto 
práce budou pokračovat i nadále, 
proto očekáváme v následujícím 
roce náklady na nice net v obdob-
né výši jako v roce 2008.

 pronájem obalů představuje nájem-

né za obaly patřící zákazníkovi 
(Volkswagen). náklad nájemného 
společnosti vzniká v případech, kdy 
není dodržena smluvená doba, do 
které má být obal naplněn a expe-
dován, tj. vrácen zákazníkovi.

  pronájem osobních vozů není 
vymezen fixní smlouvou o opera-
tivním pronájmu, ale záleží na oka-
mžitých potřebách společnosti.

 pronájem manipulační techniky 
zahrnuje několik dílčích pronájmů 
různé manipulační techniky (ručně 
vedené vozíky, přívěsy, apod.), dle 
okamžitých potřeb úseku logistiky.

4.3. Dlouhodobý finanční majetek 

 V roce 2008 společnost neevidovala žád-
ný dlouhodobý finanční majetek.
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4.4. Zásoby

 společnost v roce 2008 neevidovala žád-
né zásoby, které by sloužily jako ručení 
pro běžné úvěry.

 stav zásob je ve společnosti dvakrát do 
roka kontrolován fyzickou inventurou 
zásob. V hospodářském roce 2008 se 
inventury konaly 20.9.2008 a 23.1.2009.

 zásoby materiálu k 31.3.2009 (resp. k 
31.3.2008) tvoří náhradní díly ve výši 90 
189 tis. kč (resp. 83 491 tis. kč), výrobní 
materiál ve výši 115 819 tis. kč (resp. 144 
953 tis. kč), pomocný materiál ve výši 8 
584 tis. kč (resp. 6 227 tis. kč) a materiál 
na cestě ve výši 36 988 tis. kč (resp. 48 
036 tis. kč).

  zásoby zboží k 31.3.2009 (resp. k 
31.3.2008) tvoří nedokončené projekty 
vývoje forem a nářadí ve výši 130 290 
tis. kč (resp. 28 075 tis. kč) a zboží na 
skladě ve výši 1 225 tis. kč (resp. 3 501 
tis. kč). nárůst hodnoty forem a nářadí je 
dán přípravou nové výroby klimatizačních 
jednotek pro zákazníka audi, která bude 
zahájena během roku 2009.

4.5. Pohledávky

4.5.1.   Dlouhodobé pohledávky

 položka dlouhodobé pohledávky 
obsahuje pohledávky, které v oka-

mžiku, ke kterému je účetní závěr-
ka sestavena, mají dobu splatnosti 
delší než jeden rok a odloženou 
daňovou pohledávku.

 V roce 2008 společnost žádné 
dlouhodobé pohledávky neevido-
vala.

4.5.2.   Dlouhodobé pohledávky 
   k podnikům ve skupině

 V roce 2008 společnost žádné 
dlouhodobé pohledávky k podni-
kům ve skupině neevidovala.

4.6. Krátkodobé pohledávky 

4.6.1.   Věková struktura pohledávek z 
   obchodních vztahů 

 společnost eviduje k 31.3.2009 cel-
kové krátkodobé pohledávky v net-
to výši 734 142 tis. kč, přičemž 609 
772 tis. kč tvoří netto pohledávky z 
obchodních vztahů. z nich je 38 669 
tis. kč netto po splatnosti. podniky 
ve skupině se na pohledávkách po 
splatnosti podílí částkou 36 023 tis. 
kč netto. podrobnější rozpis pohle-
dávek za podniky ve skupině je v 
kapitole 4.6.2.

 pohledávky za ovládající a řídí-
cí osobou k 31.3.2009, ve výši 40 
272 tis. kč (resp. 39 179 tis. kč 

 

(údaje v tis. kč)

Rok Kategorie Do 
splatnosti

Po splatnosti
Celkem po 
splatnosti Celkem0 - 90 

dní
91 - 180 
dní

181 – 360 
dní

1 - 2
 roky

2 a více 
let

2008 Brutto 571 103 35 888 1 773 2 714 690 435 41 500 612 603

Opr. položky 0 0 0 1 706 690 435 2 831 2 831

netto 571 103 35 888 1 773 1 008 0 0 38 669 609 772

2007 Brutto 673 130 68 327 581 126 105 337 69 476 742 606

Opr. položky 0 0 0 63 105 337 505 505

netto 673 130 68 327 581 63 0 0 68 971 742 101
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 k 31.3.2008), jsou tvořeny část-
kou daně z příjmu fyzických osob. 
tato daň je placena za pracovníky, 
které jsou do společnosti vysílá-
ni z mateřské společnosti v rámci 
mezinárodního pronájmu pracovní 
síly (iHOl – international Hire Of 
labor). Mateřská společnost tuto 
kumulovanou daň uhradí. 

  položkou daňových pohledávek 
za státem tvoří zejména nadměrný 
odpočet dpH čítající 71 379 tis. kč 
(resp. 99 893 tis. kč k 31.3.2008).  

 Žádné pohledávky k rozvahovému 
dni nejsou předmětem zástavy ani 
zajištění.

4.6.2.   Krátkodobé pohledávky 
   k podnikům ve skupině

  krátkodobé pohledávky z obchod-
ních vztahů

 krátkodobé pohledávky – úvěry a 
půjčky

 krátkodobé úvěry a půjčky ve sku-
pině nebyly poskytnuty. zároveň, 
žádné z výše uvedených pohledá-
vek nejsou kryty směnkami.

(údaje v tis. kč)

Název společnosti (vztah ke společnosti*) Stav k 31.3.2009 Stav k 31.3.2008
Krátkodobé pohledávky

denso corporation (mateřská společnost) 25 1 414

denso europe B.V. 493 898 487 667

denso Manufacturing uk ltd. 14 421 24 445

airs Manufacturing czech s.r.o. 1 596 12 928

denso Otomotiv parcalari san. s.a. 0 7 973

denso thermal systéme s.p.a. 45 500 44 151

tianjin fawer denso a/c ltd. 12 540 95 424

denso thermal products co. ltd. 27 0

denso sistémas térmicos espana, s.a. 26 629 36 557

denso international america, inc. 100 5 145 

denso Manufacturing Michigan, inc. 51 10

liplastec s.r.o. 509 815

td deutsche klimakompressor GmbH 9 507 14 689

smiths Manufacturing (pty) ltd. 570 3 934

Celkem krátkodobé pohledávky k podnikům ve skupině 605 373 735 152
pohledávky mimo skupinu 7 230 7 454

Krátkodobé pohledávky celkem 612 603 742 606

* není=li uvedeno jinak, jsou uvedené společnosti vůči denso Manufacturing czech jako společnosti sesterské.
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4.7. Krátkodobý finanční majetek 

4.8. Časové rozlišení aktivní

 Výše nákladů příštích období hospo-
dářského roku 2007 je tvořena zejména 
aktivním dohadem na náklady na prodané 
výrobky z vystavených faktur, které věc-
ně náleží do dubna 2008 (rok 2008), ale 
faktury byly vystaveny v březnu 2008 (rok 
2007) ve výši 49 244 tis. kč. související 
výnos byl vykázán v položce výnosy příš-
tích období.

 náklady příštích období v hospodářském 
roce 2008 poklesly z důvodu, že tyto nákla-
dy na prodané výrobky z vystavených fak-
tur ve výši 17 870 tis. kč byly vykázány 
jako zvýšení zásob, jak je popsáno v kapi-
tole 3.20.

4.9. Vlastní kapitál

4.9.1.   Změny vlastního kapitálu

 Během fiskálního roku 2008 nedo-
šlo mimo rozdělení hospodářského 
výsledku roku 2007 k jiným změ-
nám ve vlastním kapitálu.

 Hospodářský výsledek běžného 
období (-266 133 tis. kč) bude pře-
veden na účet číslo 429 – neuhra-
zená ztráta společnosti z předcho-
zích let.

4.10. Rezervy

 společnost vytvořila k  31.3.2009 rezervu 
ve výši 38 079 tis. kč na garanční náklady, 
které může společnost během následují-
cích dvou let očekávat. rezervu na oče-
kávanou ztrátu z prodeje dodavatelského 
nářadí společnost v hospodářském roce 
nevytvořila.

 do roku 2007 společnost vytvářela účet-
ní rezervy na nevyčerpanou dovolenou a 
odměny zaměstnancům, které přísluší k 
uzavřenému účetnímu období. Od roku 
2008 včetně společnost tyto rezervy rekla-
sifikovala na dohadné položky.

 O rezervě na očekávané ztráty z prode-
je dodavatelského nářadí a o rezervě na 
očekávanou ztrátu generovanou ztrátový-
mi výrobky, společnost k 31.3.2009 neú-
čtovala.

 
(údaje v tis. kč)

Nevyplacené 
bonusy

Nevybraná dovo-
lená

Garanční 
náklady

Očekávané 
ztráty

Rezervy celkem

Zůstatek k 31.3.2008 38 175 5 865 36 161 603 80 804
tvorba rezerv 0 0 38 079 0 38 079

použití rezerv -38 175 -5 865 -36 161 -603 80 804

rozpuštění nepotřebné části 
rezerv

0 0 0 0 0

Zůstatek k 31.3.2009 0 0 38 079 0 38 079

 

(údaje v tis. kč)

stav k 
31.3.2009

stav k 
31.3.2008

Pokladna

ceniny 144 128

peníze 491 451

Běžné účty

účty v bankách 16 266 35 257

Krátkodobý finanční 
majetek celkem

16 901 35 836
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4.11. Závazky

4.11.1. Dlouhodobé závazky

 položka dlouhodobé závazky obsa-
huje závazky, které v okamžiku, ke 
kterému je účetní závěrka sestave-
na, mají dobu splatnosti delší než 
jeden rok a odložený daňový záva-
zek.

4.11.2. Dlouhodobé závazky 
   k podnikům ve skupině

 dlouhodobé závazky z obchodních 
vztahů

 společnost neevidovala k 31.3.2009 
žádné dlouhodobé závazky k pod-
nikům ve skupině z obchodních 
vztahů.

 dlouhodobé závazky – úvěry a 
půjčky

 na účtu dlouhodobé závazky – 
podstatný vliv vykazuje společnost 
k 31.3.2009 dlouhodobou půjčku 
od sesterské společnosti densO 
eurOpe B.V. (Holandsko) ve výši 
26 750 tis. eur, resp. 732 415 tis. 
kč (677 711 tis. kč k 31.3.2008). 
tato půjčka je splatná jednorázově 
k 31.7.2013.

4.11.3.  Dlouhodobé závazky kryté  
   podle zástavního práva nebo   

  zajištěné jiným způsobem

 společnost neevidovala k 31.3.2009 
žádné dlouhodobé závazky kryté 
podle zástavního práva nebo zajiš-
těné jiným způsobem.

4.12. Krátkodobé závazky

4.12.1. Věková struktura krátkodobých 
   závazků z obchodních vztahů

 celkové krátkodobé závazky k 
31.3.2009 činí 1 682 465 tis. kč, 
přičemž 617 992 tis. kč jsou závaz-
ky z obchodních vztahů. ze závaz-
ků z obchodních vztahů po splat-
nosti tvoří 7 552 tis. kč závazky po 
splatnosti k podnikům ve skupině.

 dohadné účty pasivní k 31.3.2009 
ve výši 407 513 tis. kč jsou tvoře-
ny zejména dohadnými položkami 
na technickou podporu z den-
sO eurOpe ve výši 99 118 tis. 
kč, na nezaplacený úrok z půjč-
ky od dneu ve výši 3 091 tis. 
kč, na licenční poplatky za obdo-
bí 10/2008 až 3/2009  ve výši 92 
681 tis. kč, dohadem na očekáva-
né zpětné snížení prodejních cen 
ve výši 81 460 tis. kč, na provizi 
„commission“ z projektu audi ve 
výši 13 076 tis. kč a dohadem na 
přijaté ale k 31.3.2009 nevyfaktu-
rované (účet 111)  zásoby ve výši 
27 182 tis. kč.  

 
(údaje v tis. kč)

Rok Kategorie Do splatnosti
Po splatnosti

Celkem po 
splatnosti Celkem0 – 90 

dní
91 - 180 

dní
181 – 360 

dní
1 - 2 
roky

2  a více 
let

2008 krátkodobé 496 344    111 165    4 584 3 890 1 478 530    121 648    617 992    
2007 krátkodobé 530 338 87 314 7 944 2 389 1 340 546 99 533 629 871
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 V loňském roce 2007 dohadné 
účty pasivní (374 865 tis. kč) obsa-
hovaly dohadné položky na tech-
nickou podporu z densO eurO-
pe a densO cOrpOratiOn ve 
výši 65 789 tis. kč, na nezaplacený 
úrok z půjčky od dneu ve výši 5 
335 tis. kč, na provizi „commission“ 
z projektu audi ve výši 10 924 tis. 
kč, na licenční poplatky za obdo-
bí 10/2007 až 3/2008  ve výši 132 
346 tis. kč, dohadem na očekáva-
né zpětné snížení prodejních cen 
ve výši 84 090 tis. kč a dohadem 
na přijaté ale k 31.3.2008 nevyfak-
turované (účet 111)  zásoby ve výši  
51 256 tis. kč.

 krátkodobé závazky z podstatné-
ho vlivu k 31.3.2009 ve výši 604 
080 tis. kč (resp. 214 081 tis. kč k 
31.3.2008) jsou tvořeny negativním 
zůstatkem na cashpoolingovém 
účtu k 31.3.2009. zvýšení zůstat-
ku tohoto účtu proti roku 2007 bylo 
způsobeno  poklesem tržeb v dru-
hém pololetí roku 2008 a vyššími 
investicemi do přípravy nových 
výrob než v předchozím roce. 

4.12.2. Závazky k podnikům ve skupině 

 krátkodobé závazky z obchodních 
vztahů

4.12.3. Závazky kryté podle zástavního 
   práva nebo zajištěné jiným 
   způsobem

 závazky kryté podle zástavního 
práva nebo zajištěné jiným způ-
sobem společnost k rozvahovému 
dni neeviduje.

4.13. Bankovní úvěry

4.13.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 

   2008

 

(údaje v tis. kč)

Název společnosti 
(vztah ke společnosti*)

Stav k 31.3.2009 Stav k 31.3.2008

Krátkodobé závazky

densO cOrpOratiOn 
(mateřská společnost)

21 342 49 659

densO eurOpe 77 391 14 023

densO ManufacturinG MicHiGan 310 0

densO ManufacturinG uk 18 120 18 966

denso Otomotiv parcalari san.a 997 0

airs ManufacturinG czecH 16 600 43 159

densO tHerMal systeMs s.p.a. 3 982 4 678

liplastec s.r.o. 73 445 49 433

asMO czech s.r.o. 2 438 4 226

Celkem krátkodobé závazky k podnikům ve skupině 218 150 184 144
závazky mimo skupinu 399 842 445 727

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů celkem 617 992    629 871

* není=li uvedeno jinak, jsou uvedené společnosti vůči  denso Manufacturing czech jako společnosti sesterské.

(údaje v tis. kč)

Banka/
Věřitel

2010 2011 V dalších 
obdobích

Japan Bank for internatio-
nal cooperation (JBic)

361 416 0 0

Celkem 361 416 0 0
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 splátkový kalendář

 Bankovní úvěr od JBic začala 
společnost splácet 28.9.2006 prv-
ní splátkou. společnost splácí úvěr 
pololetně vždy k 28.9. a 28.3. po 6 
600 tis eur. roční splátky jsou ve 
výše uvedené tabulce v částkách 2 
x 6 600 tis. eur (přepočteno kur-
zem k 31.3.2009 27,38). celkový 
počet splátek činí 10.

 část úvěru splatná do 31.3.2010 
(následující hospodářský rok), je v 
souladu s platnými účetními před-
pisy vykázána v položce B.iV.2. – 
krátkodobé bankovní úvěry.

 ručení za tento dlouhodobý úvěr 
poskytla mateřská společnost 
densO cOrpOratiOn (Japon-
sko). 

 úroková sazba z tohoto úvěru je 
fakticky fixována ve výši 3,0175 
% prostřednictvím smlouvy swap 
agreement uzavřené se sester-
skou společností densO eurO-
pe B.V.

4.13.2.  Krátkodobé bankovní úvěry a 
   krátkodobé finanční výpomoci

   2008

 

 

 V položce B.iV.2. – krátkodobé 
bankovní úvěry vykazuje společ-
nost krátkodobou část bankovního 
úvěru uvedeného v bodu 4.13.1.

 ručení za tento dlouhodobý úvěr 
poskytla mateřská společnost 
densO cOrpOratiOn (Japon-
sko). 

4.14. Derivátové finanční nástroje

 společnost v roce 2008 neměla finanční 
deriváty.

 

(údaje v tis. kč)

Banka/
Věřitel

Zůstatek k 
31.3.2009

Zůstatek k 
31.3.2008

Úroková sazba 
2008

Forma zajištění

Japan Bank for internati-
onal cooperation (JBic)

361 416 334 422 6 měs. euri-
BOr

densO 
cOrpOratiOn

Celkem 361 416 334 422

 

(údaje v tis. kč)

Banka/
Věřitel

Měna Zůstatek k 
31.3.2009

Zůstatek k 
31.3.2008

Úroková 
sazba 2008

Forma zajištění

Japan Bank for international cooperation 
(JBic) eur 361 416 668 844

6 měs. 
euriBOr

densO 
cOrpOratiOn

Celkem EUR 361 416 668 844
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4.15. Daň z příjmů

4.15.1. Odložená daň

 Odložený daňový závazek lze ana-
lyzovat následovně:

 Odložená daň z titulu

 O odložené dani společnost poprvé 
účtovala v roce 2007. V hospodář-
ském roce 2008 společnost účtova-
la o odloženém daňovém závazku, 
který byl vypočten jako rozdíl mezi 
daňovou a účetní zůstatkovou hod-
notou dlouhodobého hmotného 
majetku k 31.3.2016, tj. k okamžiku 
kdy skončí úleva na dani z příjmu 
právnických osob z titulu přiděle-
ných investičních pobídek.

 Odložená daň byla účtována do 
výkazu zisku a ztráty.

  Ostatní položky, mající obvykle vliv 
na přechodný rozdíl mezi okamži-
kem účetní transakce a jejím daňo-
vým účinkem, nebyly do výpočtu 
odložené daně zahrnuty. to díky 
předpokladu, že do 31.3.2016 pře-
chodný rozdíl zanikne.

4.15.2. Daňový náklad (výnos)

 díky kumulované neuhrazené ztrá-
tě z minulých let (-2 622 617 tis. kč) 
a také daňové slevě v rámci inves-
tičních pobídek, účtovala společ-
nost pouze o odloženém daňovém 
nákladu. 

4.16. Splatné závazky z titulu sociálního a 
zdravotního pojištění a daňové nedo-
platky

 Výše závazků z titulu pojistného na sociál-
ní zabezpečení a příspěvku na státní poli-
tiku zaměstnanosti činila 10 443 tis. kč k 
31.3.2009 (11 469 tis. kč k 31.3.2008).

 Výše závazků z titulu veřejného zdravotní-
ho pojištění činila 5 162 tis. kč k 31.3.2009 
(5 086 tis. kč k 31.3.2008).

  závazky z titulu zákonného úrazového 
pojištění kooperativa byly 934 tis. kč k 
31.3.2009 a 932 tis. 31.3.2008.

  uvedené závazky byly k rozvahovému 
dni ve splatnosti. 

 společnost nemá vůči místně příslušným 
finančním orgánům splatné daňové nedo-
platky.

4.17. Výnosy příštích období

 pokles výnosů příštích období proti roku 
2007 byl způsoben překlasifikováním 
výnosu z faktur ve výši 22 351 tis. kč, kte-
ré věcně náleží do dubna 2009 (rok 2010), 
ale faktury byly vystaveny v březnu 2009 
(rok 2009), do pohledávek, jak je popsáno 
v kapitole 3.20.

(údaje v tis. kč)

Analýza změny zůstatku
1.1.2008 11 108

zaúčtování dříve neúčtované pohledávky 0

Běžné změny účtované proti výkazu zisku a 
ztráty

6 915

Účtováno celkem proti výkazu zisku a ztráty 6 915
změna metody 0

Běžné změny účtované proti vlastnímu kapitálu 0

Účtováno celkem proti vlastnímu kapitálu 0
31.12.2008 18 023

  (údaje v tis. kč) 

Stav k 
31.3.2009

Stav k 
31.3.2008 

zůstatková hodnota dlouhodo-
bého majetku k datu 31.3.2016

18 023 11 108

Celkem 18 023 11 108
Daně celkem 18 023 11 108
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4.18. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních 
činností

 

pokles tržeb proti roku 2008 byl způsoben 
nižší poptávkou německých automobilek 
společně s vlivem posilující české měny.

4.18.1. Výnosy realizované 
   se spřízněnými subjekty

   2008

   

(údaje v tis. kč)

Období do 31.3.2009 Období do 31.3.2008
Tuzem. Zahr. Celkem Tuzem. Zahr. Celkem

prodej dodavatelského nářadí 0 59 010 59 010 0 43 093 43 093

prodej nakupovaných hotových výrobků (zboží) 29 217 51 493 80 710 30 606 46 877 77 483

Tržby za prodej zboží 29 217 110 503 139 720 30 606 89 970 120 576
prodej klimatizačních jednotek

prodej chladičů 0 484 048 484 048 0 480 299 480 299

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem 1 136 6 076 878 6 078 014 260 678 7 423 798 7 684 476

 

(údaje v tis. kč)

Subjekt
Vztah ke 

společnosti
Zboží Výrobky Celkem

densO eurOpe sestra 59 010 4 990 489 5 049 499

densO ManufacturinG uk sestra 0 208 946 208 946

densO OtOMOtiV turkey sestra 0 165 100 165 100

airs ManufacturinG czecH sestra 39 492 1 136 40 629

tianJin densO air-cOnditiOner cHina sestra 0 0 0

densO cOrpOratiOn Matka 0 790 790

densO tHerMal systeMs sestra 0 206 437 206 437

densO sisteMas terMicOs espana s.a. sestra 0 177 007 177 007

tianJin faWer densO air-cOnditiOner sestra 0 231 977 231 977

liplastec sestra 4 418 0 4 418

densO internatiOnal aMerica inc. sestra 0 8 047 8 047

td deutscHe kliMakOMpressOr GmbH sestra 0 147 674 147 674

sMitHs ManufacturinG ltd. sestra 0 20 628 20 628

densO ManufacturinG MicHiGan, inc. sestra 0 18 18

densO (tianJin) tHerMal prOducts cO., ltd sestra 0 462 462

Celkem 102 920 6 158 712 6 261 632
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   2007

 Veškeré prodeje našim hlavním 
zákazníkům (VW, audi, BMW, 
suzuki, daiMler), které tvoří 
cca 79 % celkových prodejů, se 
realizují přes prodejní organizaci 
densO eurOpe B.V. (Holand-
sko).

 Výnosy se spřízněnými subjekty 
byly realizovány v cenách obvyk-
lých.

4.18.2. Nákupy realizované 
   se spřízněnými subjekty
  
   2008

(údaje v tis. kč)

Subjekt    
Vztah ke 

společnosti
Zboží Výrobky Celkem

densO eurOpe sestra 87 346 6 124 259 6 211 605

densO ManufacturinG uk sestra 0 327 402 327 402

densO OtOMOtiV turkey sestra 0 250 812 250 812

airs ManufacturinG czecH sestra 731 2 843 3 574

tianJin densO air-cOnditiOner cHina sestra 0 54 832 54 832

densO cOrpOratiOn Matka 0 239 239

densO tHerMal systeMs sestra 0 245 823 245 823

densO sisteMas terMicOs espana s.a. sestra 0 187 431 187 431

tianJin faWer densO air-cOnditiOner sestra 16 496 227 618 244 114

liplastec sestra 0 804 804

densO internatiOnal aMerica inc. sestra 0 8 453 8 453

td deutscHe kliMakOMpressOr GmbH sestra 0 241 578 241 578

sMitHs ManufacturinG ltd. sestra 16 002 12 010 28 012

densO ManufacturinG MicHiGan, inc. sestra 0 3 3

Celkem 120 575 7 684 107 7 804 682

 

(údaje v tis. kč)

Subjekt
Vztah  ke 

společnosti
Výrobky Služby Ost. 

náklady
Fin. 

náklady
Celkem

densO cOrpOratiOn Matka 312 609 56 315 11 370 480 380 774

densO ManufacturinG uk sestra 189 807 2 461 308 0 192 576

airs ManufacturinG czecH sestra 211 578 0 274 0 211 852

densO tHerMal systeMs sestra 33 095 0 20 852 0 53 947

densO eurOpe sestra 0 155 996 10 828 22 218 189 042

densO internatiOnal aMerica sestra 0 0 0 0 0

asMO czecH sestra 36 081 0 0 0 36 081

densO OtOMOtiV turkey sestra 6 191 573 79 0 6 843

liplastec sestra 423 772 41 130 0 423 943

densO ManufacturinG MicHiGan, inc. sestra 0 310 0 0 310

Celkem 1 213 133 215 696 43 841 22 698 1 495 368
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   2007

 

 pokles nákupu služeb od densO 
eurOpe je zejména díky sníženým 
nákladům souvisejících s vývojem 
a úpravami prodávaných výrobků 
(tzv. application costs).

4.18.3. Nákupy a prodeje dlouhodobé-
   ho nehmotného, hmotného
   a finančního majetku    

  se spřízněnými subjekty

 

   Prodeje

 

   2008

 

 

   2007

 

 prodávaným dlouhodobým hmot-
ným majetkem byly v roce 2008 
prototypové formy na projekt nové 
klimatizace audi c7/d4. 

 

 

(údaje v tis. kč)

Subjekt
Vztah ke 

společnosti
Výrobky Služby Ost. 

náklady
Fin. 

náklady
Celkem

densO cOrpOratiOn Matka 503 261 50 582 274 717 659 829 219

densO ManufacturinG uk sestra 251 189 0 0 0 251 189

airs ManufacturinG czecH sestra 284 869 0 0 0 284 869

densO tHerMal systeMs sestra 29 885 0 0 0 29 885

densO eurOpe sestra 0 340 586 0 28 306 368 892

densO internatiOnal aMerica sestra 0 5 618 0 0 5 618

asMO czecH sestra 56 616 0 0 0 56 616

liplastec sestra 390 105 0 0 0 390 105

Celkem 1 515 925 396 786 274 717 28 965 2 216 393

(údaje v tis. kč)

Subjekt Vztah ke 
společnosti

DHM
Účetní 

hodnota
Prodejní 

cena
densO eurOpe sestra 10 914 10 352

Celkem 10 914 10 352

(údaje v tis. kč)

Subjekt Vztah ke 
společnosti

DHM
Účetní 

hodnota
Prodejní 

cena
densO eurOpe sestra 7 931 9 105

Celkem 7 931 9 105
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   Nákupy

   2008

 

   2007

 

 nejvýznamnější položkou byl, stej-
ně jako v předchozím roce, nákup 
výrobních technologií od densO 
cOrpOratiOn. Jednalo se pře-
vážně o výrobní zařízení na linky 
výparníků a vstřikovacích lisů.

4.18.4. Další transakce se spřízněnými  
  subjekty

 

 technická podpora a technická asi-
stence

 Mezi ostatní významné transakce 
se spřízněnými osobami patří tech-
nická podpora (application costs) 
a technická asistence (technical 
assistance).

 technická podpora (application 
costs) představuje zejména vývoj 
výrobků a změny designu výrobků 
poskytované koncernem densO. 
tyto náklady jsou placeny do den-
sO cOrpOratiOn a densO 
eurOpe B.V..

 Od září 2007 probíhají vývojové a 
designérské práce i v dMcz, v (k 
tomuto účelu) otevřeném desig-
novém centru. k 31.3.2009 zde 
pracovalo 16 nových inženýrů na 
projektech, které by se měly začít 
v dMcz vyrábět v letech 2010 a 
2011. 

 technická asistence (technical 
assistance) zahrnuje výpomoc 
při zavádění technologií, hledá-
ní dodavatelů, apod. náklady na 
technickou asistenci jsou placeny 
do densO cOrpOratiOn.

 

 směny eur na czk

 další významnou transakcí mezi 
společností a densO eurOpe 
B.V., která začala v listopadu 2006, 
jsou pravidelné směny eur na 
czk. 

 dvakrát do měsíce směňuje spo-
lečnost eur na czk s densO 
eurOpe B.V. za fixní sazbu.

(údaje v tis. kč)

Subjekt
Vztah ke 

společnosti
DNM DHM

densO eurOpe sestra 857 654

densO 
cOrpOratiOn

Matka 0 177 527

densO 
ManufacturinG uk

sestra 0 0

airs 
ManufacturinG 
czecH

sestra 0 3 351

liplastec sestra 0 3 893

Celkem 857 185 425

(údaje v tis. kč)

Subjekt Vztah ke 
společnosti

DNM DHM

densO eurOpe sestra 2 197 1 055

densO 
cOrpOratiOn

Matka 0 132 208

densO 
ManufacturinG uk

sestra 0 180

airs 
ManufacturinG 
czecH

sestra 0 327

liplastec sestra 0 5 142

Celkem 2 197 138 912



50  densO 2008

 kurz platný pro všechny směny v 
roce 2008 byl 27,84. tento kurz je 
stanovován jako průměr sazeb za 
předcházejících 12 měsíců, navý-
šený o 1% jako provize pro den-
sO eurOpe B.V. 

 Od listopadu 2006 nesměňuje spo-
lečnost eur na czk u žádné jiné 
instituce.

 prodaný materiál

 tržby z prodeje materiálu a souvi-
sející náklady prodaného materiá-
lu v roce 2008 i 2007 (viz kapitola 
4.22) představují hodnotu materi-
álu expedovaného do sesterských 
společností airs Manufactu-
rinG czecH resp. liplastec a 
zpět – materiál je zpracován těmi-
to společnostmi v rámci práce ve 
mzdě. 

 Hospodářským rokem 2008 začala 
společnost vykazovat rozdíl mezi 
výnosy z prodeje materiálu a souvi-
sejícími náklady účtech 542 a 642. 
do roku 2007 byl tento rozdíl zahr-
nut na účtu 501.

4.19. Spotřebované nákupy

4.20. Služby

4.20.1. Celkové náklady na odměny 
   statutárnímu auditorovi/ 
   auditorské společnosti

 náklady v řádku povinný audit účet-
ní závěrky v částce 1 179 tis. kč, 
představují fakturované náklady 
na dokončení auditu předchozího 
fiskálního roku, tj. 2007, a zahájení 
auditu hospodářského roku 2008. 
toto platí obdobně i pro předchá-
zející období.  

(údaje v tis. kč) 

Období do 
31.3.2009

Období do 
31.3.2008

Opravy a udržování 14 483 19 403

cestovné 12 096 14 719

telefon, fax, internet 4 325 4 535

nájemné, 
operativní leasing

12 011 8 810

finanční leasing 1 072 3 853

doprava 32 038 41 444

licenční poplatky 216 934 274 717

nájem pracovní síly 29 333 56 825

skladování 2 395 2 894

překlady, tlumočení 3 342 4 035

úklidové služby 8 709 8 779

Vzdělávání 7 135 6 924

technická podpora, 
technická asistence

296 102 257 006

právní, daňové, Hr a 
sW služby

13 085 10 931

Ostatní služby 29 114 49 835

Celkem 682 174 764 710

(údaje v tis. kč) 

Období do 
31.3.2009

Období do 
31.3.2008

povinný audit 
účetní závěrky

1 179 1 063

Jiné ověřovací 
služby

0 0

daňové 
poradenství

0 0

Jiné neauditorské 
služby

51 77

Celkem 1 230 1 140 

(údaje v tis. kč)

Období do 
31.3.2009

Období do 
31.3.2008

spotřeba materiálu 4 278 232 5 489 536

spotřeba energie 101 319 98 359

spotřeba ostatních 
neskladovatelných 
dodávek

0 0

Spotřebované 
nákupy celkem

4 379 551 5 587 895
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 V položce jiné neauditorské služby 
v částce 51 tis. kč jsou obsaženy 
zejména náklady na školení.

4.21. Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

 Vyšší hodnota odpisů při vyřazení majet-
ku byla způsobena vyřazením majetku při 
modifikace montážních linek klimatizač-
ních jednotek.

4.22. Prodaný dlouhodobý majetek a 
 materiál

 2008

 

 2007

 

 Hospodářským rokem 2008 začala spo-
lečnost vykazovat výsledek z prodeje 
materiálu na účtech 542 a 642. do roku 
2007 byl tento výsledek zahrnut na účtu 
501.

 4.23. Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a komplex-
ních nákladů příštích období 

 

(údaje v tis. kč)

Období do 
31.3.2009

Období do 
31.3.2008

změna stavu rezervy / 
dohadné položky  na nevy-
placené bonusy

-38 175 13 406

změna stavu rezervy / 
dohadné položky na nevy-
čerp. dovolenou

-5 865 19

změna stavu rezervy na 
opravy dHM

0 -430

změna stavu rezervy na 
garance

1 918 958

změna stavu účetních 
opravných položek

1 119 -2 924

Změna stavu rezerv a 
účetních opravných 
položek celkem

-41 003 11 029

(údaje v tis. kč) 

Odpisy 
DNM a DHM

Období do 
31.3.2009

Období do 
31.3.2008

Odpisy 
dnM a dHM

536 731 495 389

Mimořádné odpisy při 
vyřazení dlouhodobého 
majetku likvidací

16 769 3 922

Odpisy celkem 553 500 499 311

(údaje v tis. kč) 

Položka
DNM DHM Materiál

Zůstatková
 cena

Prodejní 
cena

Zůstatková
 cena

Prodejní 
cena

Zůstatková
 cena

Prodejní 
cena

prodej materiálu 0 0 0 0 51 493 43 910

prodej dHM 0 0 11 377 11 658 0 0

Celkem 0 0 11 377 11 658 51 493 43 910

(údaje v tis. kč) 

Položka
DNM DHM Materiál

Zůstatková
 cena

Prodejní 
cena

Zůstatková
 cena

Prodejní 
cena

Zůstatková
 cena

Prodejní 
cena

prodej materiálu 0 0 0 0 67 143 67 143

prodej dHM 0 0 8 869 10 739 0 0

Celkem 0 0 8 869 10 739 67 143 67 143
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 společnost tvořila do konce hospodář-
ského roku 2007 rezervu na nevyplace-
né bonusy a dále rezervu na nevyčerpa-
nou dovolenou. počínaje hospodářským 
rokem 2008 pak tyto pozice překlasifiko-
vala z rezerv na dohadné položky. Ve výše 
uvedené tabulce, představují minusové 
částky rozpuštění rezerv z předchozího 
období, tj. z roku 2007.

  V hospodářském roce 2008 tvořila spo-
lečnost dohadnou položku na bonusy v 
celkové výši 15 615 tis. kč a čerpána / 
rozpouštěna byla celá rezerva z hospo-
dářského roku 2007, která činila 38 175 
tis. kč. základní rozdíl ve výši těchto čás-
tek je v tom, že k 31.3.2009 společnost 
tvořila dohadnou položku na nevyplacené 
bonusy pouze v základní výši vypočtené v 
souladu se systémem ročního hodnocení 
přímých a nepřímých zaměstnanců (cel-
kem 15 615 tis. kč), zatímco k 31.3.2008 
tvořená rezerva zahrnovala jednak stej-
ným způsobem vypočtený bonus pro 
přímé a nepřímé zaměstnance (14 091 
tis. kč) a dále rezervu na mimořádnou 
odměnu stanovenou vedením společnosti 
vzhledem k dosaženému hospodářskému 
výsledku roku 2007, která činila 24 084 
tis. kč. podobná mimořádná odměna pro 
hospodářský rok 2008 nebyla, vzhledem 
k dosaženému hospodářskému výsledku, 
vyhlášena.

 dohadná položka na nevybranou dovo-
lenou roku 2008 byla vytvořena ve výši 6 
988 tis. kč.

4.24. Ostatní provozní výnosy

 Ostatní provozní výnosy k 31.3.2009 ve 
výši 9 404 tis. kč tvoří zejména přijatá 
pojistná plnění v hodnotě 4 698 tis. kč.

4.25. Dotace

 společnost dostala v roce 2008 státní 
dotaci v rámci programu na podporu tech-
nologických center a center strategických 
služeb, tj. na tzv. designové centrum, blíže 
popsané v kapitole 3.16. rok 2008 byl 
prvním rokem, kdy společnost tuto dotaci 
obdržela. dotace se skládala ze dvou čás-
tí, a to 121 tis. kč na školení a rekvalifikaci 
a 444 tis. kč na podnikatelskou činnost.

(údaje v tis. kč)

Období do 
31.3.2009

Období do 
31.3.2008

přebytky zásob, náhrady 
mank a škod na provozním 
majetku

20 470 23 595

Výnosy z prodaných 
odpadů

13 986 21 996

Ostatní provozní výnosy 9 404 13 613

Ostatní provozní výnosy 
celkem 

43 860 59 204

(údaje v tis. kč)

Období do 
31.3.2009

Období do 
31.3.2008

přijaté dotace na provozní 
účely

565 0

přijaté dotace na investiční 
účely

0 0

Celkem 565 0
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4.26. Ostatní provozní náklady

4.27. Výnosové úroky

4.28. Nákladové úroky

4.29. Ostatní finanční výnosy

4.30. Ostatní finanční náklady

4.31. Celkové výdaje vynaložené na výzkum 
a vývoj

 Jak je uvedeno v kapitole 4.18.4, náklady 
na vývoj jsou obsaženy v nákladech za 
technickou podporu (application costs), 
které společnost platí do densO cOr-
pOratiOn a densO eurOpe B.V. Od 
září 2007 je v provozu i designové cent-
rum umístěné přímo v areálu společnosti. 

 nárůst nákladů proti roku 2007 je zapří-
činěn zvýšenými vývojovými náklady na 
projekty, jejichž výroba bude zahájena v 
roce 2009. zároveň jsou v částce za rok 
2008 zahrnuty provozní náklady zmíně-
ného design centra (včetně odpisů hmot-
ného a nehmotného majetku a mzdových 
nákladů).

(údaje v tis. kč)

Období do 
31.3.2009

Období do 
31.3.2008

Manka a škody v provozní 
oblasti

11 191 10 601

zákonné pojištění odpověd-
nosti organizace za škodu 
při prac. úrazu

4 129 3 717

pokuty a penále 
(finanční úřad)

0 45

pojištění majetku 4 327 3 915

Ostatní provozní náklady 5 290 2 048

Ostatní provozní náklady 
celkem 

24 937 20 326

(údaje v tis. kč)

Období do 
31.3.2009

Období do 
31.3.2008

úroky z bankovních účtů 
běžných

52 50 

úroky z bankovních účtů 
vkladových

283 349 

Ostatní přijaté úroky od jiných 
dlužníků 

0 0

Celkem 335 399

(údaje v tis. kč)

Období do 
31.3.2009

Období do 
31.3.2008

úroky placené peněžním 
ústavům

48 277 57 972

úroky placené podnikům ve 
skupině

22 218 28 306

Ostatní placené úroky 0 0

Celkem 70 495 86 278

(údaje v tis. kč)

Období do 
31.3.2009

Období do 
31.3.2008

kurzové zisky 281 730 372 094

Ostatní finanční výnosy 122 0

Celkem 281 852 372 094

(údaje v tis. kč)

Období do 
31.3.2009

Období do 
31.3.2008

kurzové ztráty 285 758 153 390

Bankovní výlohy 1 229 1 221

Ostatní finanční náklady 480 660

Celkem 287 467 155 271

(údaje v tis. kč)

Období do 
31.3.2009

Období do 
31.3.2008

náklady na vývoj 303 952 216 635

Celkem 303 952 216 635
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5. ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ 
 SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ 
 ORGÁNY

5.1. Osobní náklady a počet zaměstnanců

 průměrný přepočtený počet zaměstnanců 
a členů vedení společnosti za rok 2008 a 
2007 je následující:

 

 2008

 2007

 

počet zaměstnanců vychází z průměrné-
ho přepočteného stavu pracovníků. pod 
pojmem vedení společnosti se rozumí jed-
natelé společnosti.

 celkové osobní náklady roku 2008 jsou 
vyšší než předchozí rok nejen díky každo-
ročnímu nárůstu mezd, ale také díky 
skutečnosti, že počínaje hospodářským 
rokem 2008 společnost vytváří dohadné 
položky na nevyplacené odměny a nevy-
branou dovolenou. V předchozích letech 
byly tyto pozice vykazovány jako rezervy. 
Viz bod 4.22.

  průměrná hrubá měsíční mzda ve společ-
nosti ke konci hospodářského roku činila 
24,9 tis. kč.

(údaje v tis. kč)

Počet Mzdové náklady Soc. a zdrav. 
zabezpečení

Ostatní náklady Osobní náklady 
celkem

zaměstnanci 1 702 522 312 173 141 14 885 710 338

Vedení společnosti 2 3 484 695 0 4 179

Celkem 1 704 525 796 173 836 14 885 714 517

(údaje v tis. kč)

Počet Mzdové náklady Soc. a zdrav. zabez-
pečení

Ostatní náklady Osobní náklady 
celkem

zaměstnanci 1742 438 033 153 538 12 116 603 687

Vedení společnosti 2 3 860 1 351 0 5 211

Celkem 1744 441 893 154 889 12 116 608 898
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 5.2. Poskytnuté půjčky, úvěry či ostatní 
plnění

 V roce 2008 a 2007 obdrželi členové před-
stavenstva, dozorčí rady a členové řídí-
cích orgánů následující půjčky a odměny 
nad rámec základního platu:

 

 2008

 

 2007 

 Během hospodářského roku 2008 neob-
drželi statutární zástupci žádné půjčky. 
Byly jim poskytnuty služební vozy pro 
soukromé účely. pořizovací cena prvního 
vozu je ve výši 1 510 tis. kč a druhého 1 
775 tis. kč. dále byl poskytnut k dispozici 
jednateli společnosti zařízený dům v poři-
zovací ceně 11 029 tis. kč a společnost 
proplácí provozní náklady ve výši cca. 120 
tis. kč ročně. 

  Jednatelům společnosti nebyly za rok 
2008 vypláceny odměny ani jiné formy 
benefitů (kromě výše uvedených).

(údaje v tis. kč)

Členové 
řídících orgánů 

Osobní vozy / jiné movité a nemovité věci s možností využití pro soukromé účely 
(údaj představuje částku, o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníků)

394

(údaje v tis. kč)

Členové 
řídících orgánů 

Osobní vozy / jiné movité a nemovité věci s možností využití pro soukromé účely 
(údaj představuje částku, o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníků)

398
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6. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ

 společnost nemá žádné závazky, které by 
nebyly k 31.3.2008 vedeny v účetnictví.

 

 Významné potenciální ztráty

 společnost nevytvořila v roce 2008 rezer-
vu na budoucí ztrátu generovanou prode-
jem ztrátových výrobků. 

 Soudní spory

 k 31.3.2009 se společnost neúčastnila 
žádného soudního sporu, jehož rozhod-
nutí by mělo podstatný dopad na společ-
nost. 

 Ekologické závazky 

 V hospodářském roce 2008 nebyly pro-
vedeny žádné kontroly v oblasti životního 
prostředí.

 Od května 2007 je společnost certifiková-
na dle normy isO 14 001. V květnu 2009 
prošla společnost úspěšně recertifikací.
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7. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU 
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

 po datu účetní závěrky nedošlo k žádným 
událostem, které by měly významný dopad 
na účetní závěrku.
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Zpráva o vztazích

 společnost densO ManufacturinG 
czecH s.r.o., se sídlem Heyrovského 476, 
liberec 462 07, ičO: 25432338 zapsaná v 
obchodním rejstříku u krajského soudu v 
ústí nad labem, oddíl c, vložka č. 18069, 
vypracovala dne 29. května 2009 v sou-
ladu s ustanovením §66a odst. 9 zákona 
číslo 513/1991 sb. tuto zprávu o vztazích 
mezi propojenými osobami za hospodář-
ský rok 2008 (1.4.2008 – 31.3.2009). 

1. VYMEZENÍ PROPOJENÝCH OSOB

1.1. Ovládající osoba

 densO cOrpOratiOn (dnJp)
 1-1showa-cho, kariya-shi, aichi-ken 

448-8661, Japonsko
 společnost je 100% vlastníkem dMcz.

1.2. Ovládaná osoba (dále jen společnost)
 
 densO ManufacturinG czecH 

s.r.o. (dMcz)
 Heyrovského 476, liberec 462 07, česká 

republika

1.3. Ostatní propojené osoby ovládané 
ovládající osobou

 densO ManufacturinG uk ltd. 
(dMuk)

 Queensway campus, Hortonwood, tel-
fordshropshire tf1 7fs, Velká Británie

  densO eurOpe B.V. (dneu)
 Hogeweyselaan 165, Weesp 1382 Jl, 

Holandsko
  
 densO finance&accOuntinG cen-

ter cO ltd (dfac)
 1-1showa-cho, kariya-shi, aichi-ken 

448-8661, Japonsko
 
 densO tHerMal systeMs s.p.a. 

(dnts)
 poirino, torino, itálie

 densO MarstOn ltd. (dnMn)
 Marston House, Otley road, shipley, 

West yorkshire Bd17 7Jr,  Velká Británie

 densO ManufacturinG Midlands 
ltd. (dMMl)

 shaftmoor lane, Hall Green, Birmingham 
B28 8sW, Velká Británie

 td deutscHe kliMakOMpressOr 
GmbH (tddk)

 Weissiger strasse 6, strassgraebchen d 
01936, německo

 densO OtOMOtiV parcalari a.s. 
(dntr)

 adi Mahallesi cad. no.19, sulfanbeyli, 
istanbul 34935, turecko

 densO autOMOtiVe deutscHland 
GmbH (dnde)

 freisinger strasse 21, 85386 eching, 
německo

 airs ManufacturinG czecH s.r.o. 
(aMcz)

 newtonova 484, liberec 460 02, česká 
republika

 asMO indOnesia (aine)
 industrial town blok ff3&ff5, ciBi-

tunG MM2100, Bekasi, indonésie

 tianJin densO air-cOnditiOner 
cO.ltd (tda)

 Qian sanG yuan yanG liu, 300380, 
tianJin, čína
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  tianJin faWer densO a/c ltd 
(tfda)

 no. 22 saida shijidadao Xiqing, 300385, 
tianJin, čína

 densO sales BelGiuM n.V. (dsBe)
 Medialaan 32, Vilvoorde 1800, Belgie

 densO tHerMal prOducts cO. ltd. 
(dMtt)

 nO.15 saida 2nd street, 300385, 
tianJin, čína

 densO ManufacturinG MicHiGan, 
inc. (dMMi)

 One denso road, Battle creek, Michigan 
49015-1083, usa

 liplastec s.r.o. (lpcz)
 newtonova 478, liberec 460 02, česká 

republika

 asMO czech s.r.o. (acz)
 Modrá 1080, zruč nad sázavou 285 22, 

česká republika

 densO sisteMas terMicOs espa-
na s.a. (dtsp)

 plaza de compostela 29, Vigo (ponteve-
dra) 36201, Španělsko

 densO internatiOnal aMerica 
inc. (diaM)

 p.O. BOX 5047 southfield, Michigan 
48086-5047, usa

 sMitHs ManufacturinG ltd. 
(sMitHs)

 p.O. BOX 181, pinetown 3600, kwazulu 
natal, Jihoafrická republika

2. POPIS VZTAHŮ SPOLEČNOSTI
 S OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

2.1. Uzavřené smlouvy

2.1.1.   Agreement for use of NICE-NET

 datum uzavření smlouvy: 29.3.2004

 tato smlouva upravuje podmínky 
pronájmu linek mezi společností a 
ostatními závody ve skupině.

 poskytnuté plnění za rok 2008:  
2 537 tis. kč

2.1.2.   Long term supply agreement

 datum uzavření smlouvy: 29.3.2004

 na základě této smlouvy nakupuje 
společnost dodávky materiálu pro 
výrobu.

 poskytnuté plnění za rok 2008:  
312 609 tis. kč

2.1.3.   Warranty agreement

 datum uzavření smlouvy: 5.5.2004

 tato smlouva definuje rozsah odpo-
vědnosti densO cOrpOratiOn 
za vady materiálu nakupovaného 
dle ii.1.2.

 poskytnuté plnění za rok 2008:   
0 kč

2.1.4.   Trade name, company mark and  
  trade mark license agreement

 datum uzavření smlouvy: 2.1.2003

 tato smlouva definuje podmínky 
používání obchodního jména a 
značky. 
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 poplatek za používání značky a jmé-
na je zahrnut v platbě za licence. 

 poskytnuté plnění za rok 2008: 0 
kč (poplatek za používání znač-
ky a jména je zahrnut v platbě za 
licence. Viz ii.1.5)

2.1.5.   Technical assistance agreement

 datum uzavření smlouvy: 1.11.2002

 na základě této smlouvy využívá 
společnost technickou podporu při 
výrobě svých výrobků od densO 
cOrpOratiOn a zároveň dle ní 
platí poplatky za licence.

 poskytnuté plnění za rok 2008:  
279 126 tis. kč

2.1.6.   Agreement for personnel 
   dispatching and receiving

 datum uzavření smlouvy: 1.11.2002

 tato smlouva může být aplikována  
na vysílání japonských zaměstnan-
ců do společnosti pro výpomoci, 
které nejsou kryty ii.1.5

 poskytnuté plnění za rok 2008:  
0 kč

2.1.7.   Agreement for price 
   of knockdown parts

 datum uzavření smlouvy: 1.4.2009

 tato smlouva specifikuje způsob 
výpočtu cen mezi densO cOr-
pOratiOn a společností.

 poskytnuté plnění za rok 2008:  
312 609 kč

2.1.8.   Agreement concerning work 
   assistance a Assistance 
   agreement 

   datum uzavření smluv: 7.3.2003.

 tato smlouva dává společnosti 
možnost vyslat technické pracovní-
ky na školení do densO cOrpO-
ratiOn nebo do densO Manu-
facturinG uk ltd.

 poskytnuté plnění za rok 2008:  
0 tis. kč

2.1.9.   Memorandum for guarantee fee  
  payment

 datum uzavření smlouvy: 19.3.2004

 dle tohoto memoranda ručí dnJp 
za úvěr 66 mil eur, který společ-
nosti poskytla JBic.

 poskytnuté plnění za rok 2008:  
480 tis. kč

2.1.10. General service agreement

 datum uzavření smlouvy: 30.7.2004

 tato smlouva upravuje podmín-
ky, kdy densO cOrpOratiOn 
poskytne různé aktivity ve speci-
fikovaných oblastech na žádost 
společnosti.

 poskytnuté plnění za rok 2008:  
0 kč

2.1.11. Agreement on expatriates’   
  dispatch a Agreement 

   on the international hiring 
   of a labor force

 datum uzavření smluv: 14.1.2005 
resp. 26.1.2004.

 tyto smlouvy upravují podmín-
ky vyslání zaměstnanců densO 
cOrpOratiOn na pracovní mise 
do společnosti.

 poskytnuté plnění za rok 2008:  
6 353 tis.kč
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2.1.12.  Agreement for network services

 datum uzavření smlouvy: 10.7.2006

 na základě této smlouvy má spo-
lečnost přístup do systému GcMs 
a má možnost využívat informace 
finančního typu pro své interní úče-
ly.

 poskytnuté plnění za rok 2008:  
23 tis. kč

2.1.13. Agreement for licensing of 
   profit planning system 
   computer software

 datum uzavření smlouvy: 10.7.2006

 na základě této smlouvy může spo-
lečnost využívat softwarový nástroj 
profit planning system k tvorbě 
rozpočtů.

 poskytnuté plnění za rok 2008:  
7 tis. kč

2.2.  Ostatní plnění

 kromě výše uvedených plnění popsa-
ných v bodu ii.1, nakoupila společnost v 
roce 2008 dlouhodobý hmotný majetek 
od densO cOrpOratiOn v celkové 
výši 177 527 tis. kč. Jednalo se hlavně 
o výrobní zařízení pro linky výparníků a 
vstřikovacích lisů.

2.3. Újma

 Veškeré vztahy probíhaly v roce 2008 v 
cenách obvyklých a nedošlo k žádné újmě 
společnosti.

3. POPIS VZTAHŮ SPOLEČNOSTI S 
OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI 
OVLÁDANÝMI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

3.1. Uzavřené smlouvy s DENSO MANU-
FACTURING UK LTD. (DMUK)

3.1.1.   Agreement concerning work   
  assistance a Assistance 

   agreement

 datum uzavření smluv: 7.3.2003.

 tato smlouva dává společnosti 
možnost vyslat technické pracov-
níky na školení do dnJp nebo do 
densO ManufacturinG uk 
ltd.

 poskytnuté plnění za rok 2007:  
0 kč

3.1.2.   International hiring-out of labor  
  force agreement

 datum uzavření smluv: 21.5.2008.

 na základě této smlouvy zaměst-
nává společnost dva pracovníky 
densO ManufacturinG uk 
ltd. 

 poskytnuté plnění za rok 2008:  
2 868 tis. kč

3.2. Uzavřené smlouvy s DENSO EUROPE 
B.V. (DNEU)

3.2.1.   Entrustment agreement

 datum uzavření smlouvy: 11.11.2002.

 tato smlouva upravuje poskytování 
podpory v oblasti nákupu, kvality, 
technologie, designérských pracích, 
výkresové dokumentace, apod.

 poskytnuté plnění za rok 2008:  
203 518 tis. kč
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3.2.2.   Cash pooling agreement

 datum uzavření smlouvy: 30.1.2004.

 na základě této smlouvy má spo-
lečnost přístup ke krátkodobým 
peněžním zdrojům.

 poskytnuté plnění za rok 2008:  
11 187 tis. kč (úroky z cashpoolin-
gového účtu)

3.2.3.   Loan agreement

 datum uzavření smlouvy: 29.8.2006.

 dle této smlouvy byla společnosti 
poskytnuta dlouhodobá půjčka od 
dneu ve výši 26 750 tis. eur.

 poskytnuté plnění za rok 2008:  
30 114 tis. kč (úrok z půjčky)

3.2.4.   Swap agreement

 datum uzavření smlouvy: 3.1.2005.

 tato smlouva navazuje na smlou-
vu č. dpa406937 uzavřenou mezi 
densO eurOpe B.V. a sMBc 
derivative products ltd, new york. 
zajišťuje úrokové riziko společnos-
ti vyplývající z úvěru eur 66 mil., 
který má společnost u banky JBic. 

 poskytnuté plnění za rok 2008: -19 
083 tis.kč (negativní částka zna-
mená pozitivní dopad fixního úroku 
ze swap agreement)

3.2.5.   Memorandum concerning AUDI  
  commission

 datum uzavření smlouvy: 8.9.2006.

 na základě této smlouvy účtuje 
společnost poplatek „commission“ 
za dané výrobky svému zákazníku 

tianJin densO air-cOnditiO-
ner cO.ltd (tda).

 poskytnuté plnění za rok 2008:  
10 181 tis.kč 

3.2.6.   Entrustment agreement for   
  legal services

  datum uzavření smlouvy: 1.4.2007.

 na základě této smlouvy využívá 
společnost služeb právního oddě-
lení densO eurOpe B.V. 

 poskytnuté plnění za rok 2008:  
3 038 tis.kč 

3.2.7.   Currency exchange agreement

 datum uzavření smlouvy: 1.5.2007.

 na základě této smlouvy provádí 
společnost pravidelné směny eur 
na czk s densO eurOpe B.V. 
dvakrát do měsíce směňuje spo-
lečnost eur na czk za roční fixní 
sazbu. 

 poskytnuté plnění za rok 2008: 1 
527 656 tis.kč (roční objem smě-
něných czk)

3.3. Uzavřené smlouvy s DENSO FINAN-
CE & ACCOUNTING CENTER CO. LTD.  
(DFAC)

3.3.1.   Agreement for personnel 
   dispatching 

 datum uzavření smlouvy: 1.12.2002.

 na základě této smlouvy mohou 
být vysláni japonští zaměstnanci 
do společnosti.

 poskytnuté plnění za rok 2008:  
0 kč
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3.4. Uzavřené smlouvy s DENSO THERMAL 
SYSTEMS S.p.A. (DNTS)

3.4.1.   Entrustment agreement

 datum uzavření smlouvy: 1.3.2002.

 tato smlouva upravuje poskytová-
ní podpory v oblasti nákupu, kvali-
ty, technologie, apod.

 poskytnuté plnění za rok 2008:  
0 kč

3.4.2.   Agreement for services

 datum uzavření smlouvy: 1.4.2005.

 na základě této smlouvy poskytuje 
dnts konzultační služby v oblasti 
managementu, Hr, financí a náku-
pu.

 poskytnuté plnění za rok 2008:   
20 852 tis. kč

3.5. Uzavřené smlouvy s DENSO AUTOMO-
TIVE DEUTSCHLAND GmbH (DNDE)

3.5.1.   Agreement of entrustment

 datum uzavření smlouvy: 1.4.2002.

 tato smlouva upravuje poskytová-
ní podpory v oblasti nákupu, kvali-
ty, technologie, apod.

 poskytnuté plnění za rok 2008:  
0 kč

3.6. Ostatní plnění

 netting system mezi společností a ostatními 
sesterskými společnostmi. Jedná se o sys-
tém vzájemného započítávání pohledávek 
a závazků mezi společnostmi ve skupině.  

 V roce 2008 společnost realizovala nákup 
a prodej dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku s propojenými oso-
bami ve výši:

 

 prodej

 nákup

(údaje v tis. kč)

Subjekt Vztah ke 
společnosti

DHM
Účetní 

hodnota
Prodejní 

cena
densO eurOpe sestra 10 914 10 352

Celkem 10 914 10 352

(údaje v tis. kč)

Subjekt Vztah ke 
společnosti

DNM DHM

densO eurOpe sestra 857 654

densO 
cOrpOratiOn

Matka 0 177 527

densO 
ManufacturinG 
uk

sestra 0 0

airs 
ManufacturinG 
czecH

sestra 0 3 351

liplastec sestra 0 3 893

Celkem 857 185 425
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4.  VÝNOSY REALIZOVANÉ S OVLÁDAJÍ-
CÍ OSOBOU A OSTATNÍMI PROPOJE-
NÝMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI OVLÁ-
DAJÍCÍ OSOBOU V ROCE 2008

5. NÁKUPY REALIZOVANÉ 
 S OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSTATNÍMI 

PROPOJENÝMI OSOBAMI OVLÁDA-
NÝMI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU V ROCE 
2008

6. ÚJMA

 Veškeré vztahy s propojenými osobami 
probíhaly v roce 2008 v cenách obvyklých 
a nedošlo k žádné újmě společnosti.

(údaje v tis. kč)

Subjekt Vztah ke 
společnosti Zboží Výrobky Celkem

densO eurOpe sestra 59 010 4 990 489 5 049 499

densO ManufacturinG uk sestra 0 208 946 208 946

densO OtOMOtiV turkey sestra 0 165 100 165 100

airs ManufacturinG czecH sestra 39 492 1 136 40 629

tianJin densO air-cOnditiOner cHina sestra 0 0 0

densO cOrpOratiOn Matka 0 790 790

densO tHerMal systeMs sestra 0 206 437 206 437

densO sisteMas terMicOs espana s.a. sestra 0 177 007 177 007

tianJin faWer densO air-cOnditiOner sestra 0 231 977 231 977

liplastec sestra 4 418 0 4 418

densO internatiOnal aMerica inc. sestra 0 8 047 8 047

td deutscHe kliMakOMpressOr GmbH sestra 0 147 674 147 674

sMitHs ManufacturinG ltd. sestra 0 20 628 20 628

densO ManufacturinG MicHiGan, inc. sestra 0 18 18

densO (tianJin) tHerMal prOducts cO., ltd sestra 0 462 462

Celkem 102 920 6 158 712 6 261 632

(údaje v tis. kč)

Subjekt Vztah ke 
společnosti

Výrobky Služby Ostatní 
náklady

Finanční 
náklady

Celkem

densO cOrpOratiOn Matka 312 609 56 315 11 370 480 380 774

densO ManufacturinG uk sestra 189 807 2 461 308 0 192 576

airs ManufacturinG czecH sestra 211 578 0 274 0 211 852

densO tHerMal systeMs sestra 33 095 0 20 852 0 53 947

densO eurOpe sestra 0 155 996 10 828 22 218 189 042

densO internatiOnal aMerica sestra 0 0 0 0 0

asMO czecH sestra 36 081 0 0 0 36 081

densO OtOMOtiV turkey sestra 6 191 573 79 0 6 843

liplastec sestra 423 772 41 130 0 423 943

densO ManufacturinG MicHiGan, inc. sestra 0 310 0 0 310

Celkem 1 213 133 215 696 43 841 22 698 1 495 368
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události po rozvahovém dni

 

 V období mezi rozvahovým dnem 
31.3.2009 a vydáním výroční zprávy došlo 
k následujícím významným událostem.

 • Ocenění dodavatel roku 2008 od TPCA

 V dubnu 2009 získala naše společnost 
ocenění „supplier performance award 
2008“ od tpca. Bližší informace jsou 
uvedeny na straně 5.
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Organizační složky společnosti v zahraničí

 

 společnost nemá žádnou organizační 
složku v zahraničí.

 

 


