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Základní údaje o společnosti

Základní činností podnikání společnosti je poskytování výrobních a logistických služeb pro 
zákazníky především z řad automobilového a elektrotechnického průmyslu.

Mezi objemově nejrozsáhlejší patří výroba držáků uhlíků pro malé elektrické motory, kte-
rých bylo v loňském roce dodáno něco kolem 6 miliónů kusů. Tato výroba je následována 
montáží zadních plastových stěračů pro automobily střední třídy a  výrobou ostřikovačů 
předních světlometů pro automobily různých značek. Portfolio výrobků je doplněno o osa-
zování desek plošných spojů pro řídící jednotky plynových kotlů Protherm a také pro další 
aplikace a zákazníky elektrotechnického průmyslu.

Obchodní firma: TNS SERVIS s.r.o.
Sídlo. K Teplinám 619, 763 15 Slušovice

Identifikační číslo: 282 28 332
Právní norma: Společnost s ručením omezeným
Datum zápisu: 10. 1. 2008

Předmět podnikání: •	 obrábečství

•	 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 živnosten-
ského zákona

•	 výroba, instalace, opravy elektrických strojů a  přístrojů, elek-
tronických a telekomuunikačních zařízení

Registrace v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 57454
Statutární orgán: Jednatel: Jiří Klouda, r. č. 480330/473, Nad Stráněmi 4545, 760 05 

Zlín

Jednatel: Ing. Jiří Klouda, r. č. 720916/4127, Podvesná VIII./2077, 
760 01 Zlín

Základní kapitál: 41 474 000 Kč
Účetní období: 1. 1. 2009–31. 12. 2009
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úvodní slovo ředitele společnosti
Když se v  závěrečném čtvrtletí roku 2008 
propadly tržby společnosti o  téměř 50 %, 
bylo zřejmé, že rok 2009 bude rokem, kte-
rý zásadně prověří životaschopnost společ-
nosti TNS SERVIS s. r. o.

Společnost v  začátku roku podstoupila 
„ozdravnou kůru“ s cílem minimalizace ne-
přímých nákladů a  optimalizace vázaných 
finančních prostředků. Jako hlavní priori-
tu jsme si stanovili udržení stávajících zá-
kazníků a získání produkce nové výrobkové 
řady u držáků uhlíků, jejichž výroba je hlav-
ní činností společnosti.

Začátek roku byl ve znamení pokračující-
ho poklesu tržeb, a  tak jsme museli, stej-
ně jako většina evropských firem, přistou-
pit ke zkrácení pracovní doby, abychom tak 
udrželi všechny kvalifikované pracovníky 
pro připravovaný růst společnosti. Tato eta-
pa byla obtížná nejen pro společnost, ale 
také i  pro všechny její zaměstnance, kte-
ří začali pociťovat dopady hospodářské kri-
ze i ve svých osobních životech. Tady mi to 
nedá a  musím složit všem zaměstnancům 
pochvalu, neboť nás v  této etapě podpoři-

li a za pomoci jejich zvýšeného pracovního 
nasazení a jejich důvěry jsme mohli realizo-
vat kroky vedoucí k rozvoji společnosti.

Také jsme se zapojili do projektu „Vzdělá-
vejte se!“ vyhlášeného Ministerstvem prá-
ce a. s.ciálních věcí, s  jehož pomocí jsme 
pro většinu zaměstnanců zajistili účast na 
vzdělávacích akcích spojených s  jejich dal-
ším odborným růstem. Znalosti a  zkuše-
nosti našich zaměstnanců jsou, a v budouc-
nu nadále budou, důležitým prostředkem 
pro dosažení námi vytyčených cílů. A  tak 
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mohu s radostí konstatovat, že se nám po-
dařilo udržet všechny klíčové zaměstnance 
společnosti a také udržet oddělení Rozvoje 
a vývoje, které bylo nově založeno v polole-
tí roku 2008.

V  roce 2009 se nám podařilo splnit hlav-
ní cíle společnosti. Firma. s. tedy udržela 
všechny stávající zákazníky a  dokonce své 
portfolio rozšířila o  německou společnost 
Welba, které nově dodává osazené desky 
plošných spojů.

U  dvou hlavních zákazníků, Robert Bosch 
a Automotive Lighting, jsme získali objed-
návku na výrobu nových produktů, která 
by měla být nastartována. s.olu s dodávkou 
technologie v I. pololetí roku 2010. Zvláště 
potěšující je zde fakt, že návrh technologic-
kých zařízení pro jejich výrobu je realizován 
naším oddělením Rozvoje a vývoje. 

TNS SERVIS byl po celý rok schopen do-
stát všem svým závazkům v termínech. Také 
dobrý rating od bankovního domu nám do-
pomohl k  udržení úvěrové linky na úrov-
ni, která zaručuje možnost dalšího rozvoje 
společnosti.

Rok 2009 přinesl mimo jiné zásadní změnu 
ve vlastnické struktuře společnosti. Stopro-

centní podíl v  TNS SERVIS k  9.  10.  2009 
odkoupila od lucemburské společnosti Kil-
cullen TNS Holding S. A. společnost TNS 
Holding s. r. o., která je v držení původních 
zakládajících společníků TNS SERVIS, 
pánů Rašnera, Vašků a Kloudy. Tato změna 
byla ze strany zákazníků společnosti přija-
ta. s.kladným ohlasem.

Jak ukázaly zkušenosti z  historie, kri-
ze s    sebou přináší mimo jiné i  příležitos-
ti. Rok  2010 tak bude rokem pro uchope-
ní těchto příležitostí; naše společnost má 
všechny předpoklady a  zdroje nastaveny 
tak, aby v této etapě byla úspěšná a dokáza-
la obhájit své místo na trhu.

Ing. Jiří Klouda, ředitel společnosti

6
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Hlavní ukaZatele společnosti

Společnost dosáhla v roce 2009 celkových tržeb ve výši 316 468 tis. Kč. 

Hospodářský výsledek EBITDA za rok 2009 je 14 113 tis. Kč.

Vývoj hospodaření TNS SERVIS s.r.o.
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Tržby EBITDA

v tis. Kč

04-12/2007 2008 2009 plán 2010

v tis. Kč 04–12/2007 2008 2009 plán 2010

Tržby celkem 462 403 487 143 316 468 388 000
EBITDA 21 224 19 707 14 113 27 800
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Počet stavu zaměstnanců se přizpůsobil objemu zakázek.
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výrobní program

Výrobní program společnosti z většiny představují dodávky komponent pro automobilový 
průmysl. Jejich přehled, včetně zastoupení jednotlivých druhů a výhledu na letošní rok, je 
zobrazen následující tabulkou.

Podrobnější členění výrobního sortimentu spolu s identifikací hlavních zákazníků společ-
nosti TNS SERVIS je umístěno v prezentaci na našich webových stránkách.

http://www.tnsservis.cz/

Na těchto stránkách je umístěna i Enviromentální politika, která je základním pilířem ak-
tivit společnosti v oblasti životního prostředí. Společnost TNS SERVIS s. r. o. je držitelem 
certifikátu EMS dle ČSN EN ISO 14001:2005.

2007 2008 2009 plán 2010

Držáky uhlíků (Robert Bosch) 51,6 % 45,0 % 31,9 % 31,8 %

Držáky uhlíků (AMPRA Praha) 10,4 % 11,9 % 8,9 % 14,9 %

Ostřikovače předních světlometů (AL) 15,9 % 13,8 % 11,9 % 11,9 %

Stěrače zadní, plastové 12,8 % 15,7 % 33,3 % 27,6 %

Vícetrysky 0,3 % 0,4 % 0,6 % 0,6 %

CEBI 2,4 % 6,3 % 10,7 % 12,2 %

SMT 1,3 % 2,5 % 2,2 % 0,6 %

Ostatní (svorkovnice, Busch Jäger, třízení gum, ...) 5,3 % 4,5 % 0,4 % 0,5 %
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Rozpis hlavních tříd hmotného dlouhodobého majetku (v tis.Kč).

Všechny nemovitosti jsou z titulu poskytnutého úvěru zastaveny ve prospěch společnosti 
UniCredit Bank CZ, a. s.

údaje o majetku společnosti

Rozpis hlavních tříd nehmotného DM.

Skupina 
majetku

Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 2007–8

2008 1. 4. 2007 2008 1. 4. 2007 2008 1. 4. 2007 Přírustky Úbytky

Software 2 718 2 741 2 388 1 796 330 945 250 273
Ocenitelná 
práva
Jiný NDM 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedok. 
NDM

0 0 0 0 0 0 0 0

Skupina 
majetku

Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 2007-8

2008 1. 4. 2007 2008 1. 4. 2007 2008 1. 4. 2007 Přírustky Úbytky

Pozemky 6 716 6 743 0 0 6 716 6 743 0 27
Budovy 
a stavby 21 155 20 293 7 329 6 080 13 826 14 213 862 0
Stroje, 
přístroje 
a zařízení 55 993 48 225 37 632 31 240 18 361 16 985 10 542 2 774
Dopravní 
prostředky 2 486 2 486 2 243 1 540 243 946 0 0
Nedok. HDM 934 442 0 0 934 442 12 104 11 577
Zálohy 
na HDM 0 0 0 0 0 0 0 0
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účetní Závěrka a Zpráva o auditu

Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2008, Výkaz zisku a ztráty a Příloha k účetní závěrce jsou 
nedílnou součástí této zprávy, a to ve formě Přílohy č.1.

Audit roční účetní závěrky společnosti TNS SERVIS s. r. o. provedla SPOLEČNOST AU-
DIT DANĚ, s. r. o. (číslo licence 99) se sídlem ve Zlíně, T. G. Masaryka 2433, PSČ 760 01. 
Výrok uvedený ve „Zprávě nezávislého auditora“ ze dne 18.března 2009 je následující:

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční si-
tuace společnosti TNS SERVIS s. r. o. k 31. 12. 2008 a nákladů, výnosů a výsledku jejího 
hospodaření za období 1. 4. 2007 – 31. 12. 2008 v souladu s českými účetními předpisy.

Účetní jednotka nemá organizační složku podniku v zahraničí.

Společnost je stoprocentně ovládána osobou Kilcullen TNS Holding S. A. se sídlem v Lu-
cemburském velkovévodství. Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou je ne-
dílnou součástí této zprávy ve formě Přílohy č. 2.
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očekávaný vývoj

V  roce 2009 se TNS SERVIS zaměří na zvyšování efektivity za pomoci vývoje a  aplikace 
nových výrobních technologií. Vysokou technologickou úrovní a důrazem na oblast kvality 
v nejširším slova. s.yslu chceme naplnit očekávání zákazníka a uspět v tvrdém konkurenč-
ní boji při „přerozdělování“ trhů, které se budou měnit po dopadu celosvětové ekonomic-
ké krize. 



12

PřílOhy

13

příloHa k účetní Závěrce

Společnost TNS SERVIS s. r. o. vznikla v  důsledku fúze splynutím s  rozhodným dnem 
1. 4. 2007 společnosti Kilcullen TNS s. r. o. IČ 27455939 a TNS SERVIS, a. s. IČ 13694715.

Společník:
Kilcullen TNS Holfing S. A.
Lucemburk, L-1118, rue Aldringen 19
Lucemburské velkovévodství

Obchodní podíl jediného společníka je zastaven ve prospěch společnosti UniCredit Bank 
Czech Republic, a. s. na základě zástavní smlouvy uzavřené dne 13. 5. 2008.

Statutární orgán:
Jiří Klouda    jednatel   vznik funkce 10. 1. 2008
Ing. Jiří Klouda  jednatel  vznik funkce 30. 10. 2008
Mgr. Robert Němec jednatel  vznik funkce 30. 10. 2008

Organizační struktura firmy viz příloha

k 31. prosinci 2008

1. Obecné údaje

popis účetní jednotky

Název společnosti: TNS SERVIS s.r.o.
IČO: 28228332

Sídlo: K Teplinám 619, 763 15 Slušovice
Právní norma: společnost s ručením omezeným
Datum zápisu: 10. 1. 2008

Rozhodující předmět činnosti: montáže mechanických a elektromechanických výrobků 
pro automobilový průmysl
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2. InfOrmace O účetních metOdách a Obecných účetních  
  zásadách

a. způsOby OceňOvání a OdpIsOvání

dlouHodobý majetek

Dlouhodobý majetek je oceňován v  pořizovacích cenách včetně mimořádných poplatků 
(doprava, clo, poplatky bance).

V roce 2007–8 byly uplatněny měsíční účetní odpisy a roční daňové odpisy podle Z 586/1992 
Sb.§ 31.

Finanční pronájem

Společnost účtuje o majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky ve věcné a časové souvislos-
ti do nákladů. V době, kdy je smlouva o nájmu ukončena a společnost uplatní možnost od-
kupu, zařadí předmět do majetku v kupní ceně.

K 31. 12. 2008 zbývá uhradit na leasingových splátkách 457 137 Kč (formou fin. leasingu 
pronajaty 2 osobní automobily).

Zásoby

•	 Zásoby materiálu pro výrobu byly účtovány způsobem A
•	 oceněno nákupními cenami
•	 EUR přepočteny měsíčním pevným kursem
•	 náklady spojené s pořízením materiálu byly v průběhu roku účtovány přímo do spotřeby 

na analytickém účtu
•	 ke konci roku byla část těchto nákladů (doprava, clo) přeúčtována na analytický účet 

k materiálu
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•	 fyzická inventura byla provedena dne 5. 12. 2008 na H2 a H3 a 16. 1. 2009 na H1
•	 inventurní rozdíly byly proúčtovány v souladu se zákonem o účetnictví

poHledávky

Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě. 

přijaté úvěry

Firma měla ke konci roku k dispozici kontokorentní úvěr ve výši 10 mil. Kč a 500 tis. EUR.

K 31. 12. 2008 nebyl tento úvěr čerpán.

S UniCredit Bank CR, a. s. je sepsána úvěrová smlouva BR060703 na nákup montážní lin-
ky ve výši 400 tis. EUR a. s.louva č. 257/08-120 ve výši 3 460 000 EUR jako účelově určený 
úver na „přefinancování úvěru“.

b. způsOb přepOčtu údajů v cIzích měnách na českOu měnu

Přepočet údajů v cizí měně byl v souladu s § 38.

Pro přepočet vystavených OF a zahraničních DF se používal měsíční kurz platný k 1. dni 
v měsíci vyhlášených ČNB. K 31. 12. 2008 byly provedeny přepočty zůstatku na devizovém 
účtu, ve valutové pokladně , úvěrový účet , neuhrazené zahraniční dodavatelské a odběratel-
ské faktury a odvod DPH do Německa.
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3. dOplňující InfOrmace k rOzvaze a výkazu zIsku a ztrát

a. hmOtný a nehmOtný dlOuhOdObý majetek

Rozpis hlavních tříd nehmotného DM.

Rozpis hlavních tříd hmotného dlouhodobého majetku (v tis. Kč).

Skupina 
majetku

Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 2007–8

2008 1. 4. 2007 2008 1. 4. 2007 2008 1. 4. 2007 Přírustky Úbytky

Software 2 718 2 741 2 388 1 796 330 945 250 273
Ocenitelná 
práva
Jiný NDM 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedok. 
NDM

0 0 0 0 0 0 0 0

Skupina 
majetku

Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 2007-8

2008 1. 4. 2007 2008 1. 4. 2007 2008 1. 4. 2007 Přírustky Úbytky

Pozemky 6 716 6 743 0 0 6 716 6 743 0 27
Budovy 
a stavby 21 155 20 293 7 329 6 080 13 826 14 213 862 0
Stroje, 
přístroje 
a zařízení 55 993 48 225 37 632 31 240 18 361 16 985 10 542 2 774
Dopravní 
prostředky 2 486 2 486 2 243 1 540 243 946 0 0
Nedok. HDM 934 442 0 0 934 442 12 104 11 577
Zálohy 
na HDM 0 0 0 0 0 0 0 0
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K nedokončenému majetku má účetní jednotky vytvořenu opravnou položku ve výši 8 tis. Kč.

Účetní jednotka eviduje v dlouhodobém majetku opravnou položku k nabytému majetku ve 
výši 105 715 tis. Kč, oprávky k této opravné položce k 31. 12. 2008 činí 12 333 tis. Kč.

Nemovitosti společnosti jsou z titulu poskytnutého úvěru zastaveny ve prospěch společnos-
ti UniCredit Bank CZ, a. s.

V roce 2007–8 byl zakoupen konstrukční SW 2x, počítač na SERVER, zakoupeno strojní 
zařízení v celkové hodnotě 9 752 tis. Kč, pořízen 1 vysokozdvižný vozík v hodnotě 555 tis. Kč 
a dusíková stanice za 135 tis. Kč.

V roce 2007–8 byl prodán vykokozdvižný vozík a dva pozemky a dále byly vyřazeny stroje 
a zařízení určené k likvidaci v hodnotě 2 775 tis. Kč.

Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu.

Druh majetku Celková hodnota 
splátek

Splátky uhrazené 
k 31. 12. 2008

Splátky splatné 
v roce 2009

Splátky v dalších 
letech

2Z6 0995 848 639 504 029 63 070
1Z8 6665 996 821 394 068 262 712 131 355
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Na podrozvahových účtech evidován:

Sklad materiálu k 31. 12. 2008, který není majetkem firmy – jedná se o materiál, který slou-
ží k montáži výrobků, za které se odběrateli fakturuje pouze práce.

803000 DHM odepsaný (dříve event. na účtu 028) 1 886 739,00

804000 celková částka zapůjčených strojů a  zařízení-
od fy Bosch a Automotive Lighting, na kterých 
jsou vyráběny výrobky pro zahraniční odběra-
tele

30 305 234,00

805000 fy D+H 1 027 602,26
807000 hotové výrobky D+H 1 741,52
809000 obalový materiál – neúčetní 418 714,21
801410 konsignační sklad
810000 materiál CEBI 582 631,86
811000 HV – CEBI 161 520,00
812000 materiál AMPRA 34 383,00
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Výše majetku neuvedeného v rozvaze (jedná se o DHM vedený pouze v operativní eviden-
ci) v tis. Kč.

b. pOhledávky

Z celkových pohledávek 20 896 tis. Kč je po splatnosti 5 395 Kč, a to:

nad 60 dnů 911 tis. Kč, do 30 dnů 4 484 tis. Kč

Pohledávky slouží k  zajištění úvěru poskytnutého UniCredit Bank dle Rámcové smlouvy 
o poskytnutí úvěru a dalších bankovních služeb.

ZávaZky 

Ze závazků z obchodního styku ve výši 11 701 tis. Kč je po splatnosti do 30 dnů 611 tis. Kč, 
ostatní jsou ve splatnosti.

Zásoby

Zásoby celkem 52 240 tis. Kč, z toho materiál 34 749 tis. Kč, nedokončená výroba 161 tis. Kč, 
výrobky 17 330 tis. Kč.

Firma nemá žádné splatné závazky ze sociálního a zdravotního pojištění.

1. 4. 2007 2008

Druh majetku Pořizovací cena Druh majetku Pořizovací cena
Drobný majetek 9 769 Drobný majetek 9 781 
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c. vlastní kapItál

V  průběhu účetního období byl navýšen základní kapitál společnosti z  200  000  Kč na 
41  474  000  Kč. Navýšení základního kapitálu bylo provedeno kapitalizací pohledávky ve 
výši 41 274 000 Kč, do obchodního rejstříku bylo zapsáno dne 26. 5. 2008.

2008 1. 4. 2007

Vlastní kapitál celkem 90 481 192 425
Základní kapitál 41 474 200
Vlastní akcie
Emisní ažio
Ostatní kapitálové fondy
Zákonný rezervní fond
Nedělitelný fond
Statutární a ostatní fondy
Nerozdělený zisk minulých let 46 951 192 225
Neuhrazená ztráta minulých let
Hospodářský výsledek běžného účetního období 2 056
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d. rezervy

V roce 2008 nebyly tvořeny žádné rezervy.

Účetní jednotka proúčtovala k 31. 12. 2008 odložený daňový závazek ve výši 19 364 920 Kč.

2007–8
Tuzemsko Zahraničí

Montážní práce 1 829 16 928
Prodej vlastních výrobků 157 445 773 442
Prodej zboží a materiálu 4 394 20 714 
Přefakturace dopravy 1 572
Prodej HDM 334
Ostatní 5 168

e. výnOsy z běžné čInnOstI
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f. OsObní náklady

Průměrný počet zaměstnaců a výše osobních nákladů.

V  rámci sociálního programu byl poskytován všem zaměstnancům příspěvek na stravné, 
masáže a plavenky.

Zaměstnancům, kteří jsou u firmy více než 2 roky, byl poskytován příspěvek na penzijní při-
pojištění ve výši 300 Kč.

Společnost nevede žádné významné soudní spory.

Celkem zaměstnanci

Průměrný počet zaměstnanců 257
Mzdy 99 201
Sociální zabezpečení 33 158
Sociální náklady 2 462
Penzijní a životní připojištění 1 099
Penzijní nad 3 %  2
Odměny jednatelů a. s. 316
Osobní náklady celkem 136 238
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G. dOslOv

Od data účetní závěrky do data jejího předání nenastaly žádné významné události, které by 
měly dopad na tuto účetní závěrku.

Ve Slušovicích 6. 3. 2009 Ing. Jiří Klouda

jednatel
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