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1. Úvodní slovo jednatele společnosti 
 
Vážení obchodní přátelé, 
 
dovolte mi prosím, prostřednictvím této výroční zprávy v krátkosti shrnout dosažené výsledky 
společnosti WIP Reklama spol. s r.o. v uplynulém roce 2011. 
 
Celkové výsledky společnosti v roce 2011 byly do velmi značné míry ovlivněny prohlubující 
se finanční krizí a s tím spojeným omezováním reklamních rozpočtů našich klientů. V roce 
2011 došlo k velmi výraznému snížení obratu společnosti o více než 108 mil. Kč. I přes tento 
pokles v tržbách, se společnosti podařilo udržet zisk před zdaněním v téměř stejné výši jako 
v roce 2010.  V roce 2011 dosáhla společnost WIP Reklama výsledku hospodaření před 
zdaněním ve výši 5 123 tis. Kč. Ekonomické výsledky společnosti jsou i přes výše uvedené 
sdělení v dobré kondici. Snížení obratu na straně jedné a udržení ziskovosti na straně druhé 
bylo dosaženo především snižováním vstupních režijních, ale i ostatních nákladů, kladením 
důrazu na lepší organizaci naší činnosti a zaměřením se na profitové činnosti.  
 
V roce 2012 se očekává přijetí řady legislativních změn upravujících výstavbu a provozování 
reklamních billboardů u silnic I. třídy a dálnic, které mají zcela omezit novou výstavbu a 
dokonce odstranit stávající reklamní billboardy a bigboardy od těchto komunikací. Zároveň 
podle všech dostupných informací se nepředpokládá, že v roce 2012 dojde k výraznější 
změně, respektive k pozitivnějšímu trendu ve vývoji ekonomických ukazatelů hospodářství 
ČR. Z tohoto se dá vyvozovat, že společnost WIP Reklama očekává náročný rok 2012, na 
který je dle mého názoru společnost řádně připravena a i přes tyto negativní vnější vlivy 
dosáhne společnost pozitivních ekonomických výsledků.  
 
Závěrem bych chtěl touto cestou vyjádřit své poděkování klientům společnosti WIP Reklama 
spol. s r.o. za dosavadní spolupráci a také zaměstnancům, kteří svojí výbornou prací přispěli 
k těmto skvělým výsledkům společnosti WIP Reklama v uplynulém roce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Zdeněk Holeček 
       jednatel WIP Reklama spol. s r.o. 
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2. Základní finanční ukazatele hospodaření  
 
Základní finanční ukazatele hospodaření v porovnání s roky 2010, 2009, 2008 a 2007  

 
v tis. K č 2011 2010 2009 2008 2007 
Obrat  67 945 176 615 131 222 91 954 75 727 
Zisk před zdaněním 5 123 5 276 11 116 4 389 3 382 
Aktiva celkem 35 053 41 156 43 638 31 523 27 245 
Vlastní kapitál 27 529 23 440 31 908 23 505 19 990 
Osobní náklady 13 965 14 710 13 579 12 808 12 331 
          

Finan ční ukazatele v %         

Rentabilita celkového kapitálu 14,62 12,82 25,47 13,92 12,41 
Rentabilita vlastního kapitálu 18,61 22,51 34,84 18,67 16,92 
Okamžitá likvidita 408 112 337 259 259 

 
 
 
 

3. Předpokládaný vývoj činnosti společnosti 
 
WIP Reklama spol. s r.o. již neočekává v následujících letech výraznější pokles obratu 
v dosažených tržbách, tak jako tomu bylo v porovnání let 2010 a 2011. Naopak, v roce 
2012 očekáváme i mírný růst obratu. I v následujících letech je třeba však počítat, že 
ekonomická krize ovlivňuje celý reklamní trh, a proto je nutné se dále zaměřovat na 
interní procesy a provádět taková opatření, která významně zvýší efektivitu prováděných 
činností a případně rozšíří pole působnosti (např. digitalizace či automatizace jednotlivých 
výrobních postupů), zavádění inovačních strategií apod.  
 
WIP Reklama i nadále chce investovat do technologického rozvoje v oblasti výroby 
reklamy a velkoplošného tisku, stejně tak do zkvalitňování reklamní sítě venkovních 
nosičů.   
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4. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí 
a pracovněprávních vztazích 

 
WIP Reklama spol. s r.o. má souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady vydaný 
odborem ochrany životního prostředí, Magistrátu města České Budějovice ve smyslu § 79 
odst. 1, písm b, a odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Dále vede Průběžnou 
evidenci nakládání s odpady a v zákonných lhůtách tuto evidenci předkládá Magistrátu 
města České Budějovice. WIP Reklama spol. s r.o. se snaží v rámci svých 
podnikatelských aktivit přistupovat šetrně k životnímu prostředí a nabízí svým 
zákazníkům možnost realizace reklamních aktivit na ekologické materiály – biologicky 
odbouratelné (např. řada materiálů „Organic line“ vhodná pro potisk eco solventními 
inkousty). 
 
V oblasti pracovněprávních vztahů se společnost řídí dle právních předpisů platných 
v ČR. WIP Reklama předkládá v příslušných termínech oznámení o plnění povinného 
podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců, kdy svojí 
povinnost plní především odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek firmám 
zaměstnávající více než 50 % zaměstnanců se změněnou pracovní schopností a odvodem 
do státního rozpočtu. V roce 2011 nedošlo k žádným významným personálním změnám 
ve společnosti a zároveň předpokládáme, že v roce 2012 se stav zaměstnanců na hlavní 
pracovní poměr nebude měnit. 
 

 
5. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje 

 
WIP Reklama nevyvíjí žádné významné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 
 

 
6. Informace o organizačních složkách v zahraničí, ostatní 

informace 
 
Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí. Společnost nepořídila žádné vlastní 
akcie, zatímní listy, obchodní podíly a akcie, zatímní listy ovládající osoby. 
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7. Informace o skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni 
 
V období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky a datem 
vyhotovení této výroční zprávy nedošlo k žádným významným událostem, jejichž 
důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky, či které 
by vyžadovaly doplnění zprávy o vztazích. 
 
 
 
Vedení společnosti nejsou známy žádné další následné události, které by měly významný 
vliv na účetní závěrku k 31.12.2011. 
 
Jednatel společnosti pan Zdeněk Holeček, jakožto statutární orgán společnosti WIP 
Reklama spol. s r.o., prohlašuje, že údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají 
skutečnosti a že nebyly zamlčeny žádné významné okolnosti. 
 
 
V Českých Budějovicích, dne 28. června 2012 
 
 
 
 
 
         Zdeněk Holeček 
        jednatel WIP Reklama spol. s r.o.  
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  Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky 

   

Minimální závazný výčet informací 
podle vyhlášky č.500/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů 

ROZVAHA 
ve plném rozsahu  

WIP Reklama spol. s r.o. 

   
 ke dni 31.12.2011 

(v celých tisících Kč) 
Sídlo, bydliště  nebo  
místo podnikání účetní jednotky  

  Školní 3  

 IČ 370 10 České Budějovice 

 
00511099 

  

   

   
   
Označení AKTIVA 

Číslo 
řádku  Běžné účetní období  Minulé úč. období 

a b c 
Brutto 

1 
Korekce 

2 
Netto 

3 
Netto 

4 

 AKTIVA CELKEM (ř.02 + 03 + 31 + 63)  001 54 599 -19 546 35 053 41 156 

A. Pohledávky za upsaný základní  kapitál  002     

B. Dlouhodobý majetek              (ř. 04 + 13 + 23) 003 22 803 -17 212 5 591 4 592 

B.  I. Dlouhodobý nehmotný majetek    (ř. 05 až 12) 004 1 072 -1 033 39 138 

B.  I.   1. Zřizovací výdaje 005     

          2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  006     

          3. Software 007 1 072 -1 033 39 138 

          4. Ocenitelná práva 008     

          5. Goodwill (+/-) 009     

          6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek  010     

          7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  011     

          8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek  012     

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek        (ř. 14 až 22) 013 21 731 -16 179 5 552 4 454 

B. II.   1. Pozemky 014     

          2. Stavby  015     

          3. Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 016 21 710 -16 179 5 531 4 320 

          4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017     

          5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 018     

          6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019     

          7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  020 21  21 64 

          8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek  021    70 

          9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 022    0 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek       (ř. 24 až 30) 023     

B. III.  1. Podíly - ovládaná osoba 024     

          2. 
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem 025     

          3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly  026     

          4. Půjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající 
osoba 027     

          5. Jiný dlouhodobý finanční majetek  028     

          6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029     

          7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek 

030     
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Označení AKTIVA Číslo 
řádku 

 Běžné účetní období  Minulé úč. období 

a b c 
Brutto 

1 
Korekce 

2 
Netto 

3 
Netto 

4 

C. Oběžná aktiva                (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 31 313 -2 334 28 979 35 821 

C.  I. Zásoby                                          (ř. 33 až 38) 032 550  550 648 

C.  I.   1. Materiál 033 550  550 648 

          2. Nedokončená výroba a polotovary 034     

          3. Výrobky 035     

          4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036     

          5. Zboží 037     

          6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038     

C. II. Dlouhodobé pohledávky               (ř. 40 až 47) 039 74  74 159 

C. II.   1. Pohledávky z obchodních vztahů 040     

          2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 041     

          3. Pohledávky – podstatný vliv 042     

          4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a 
za účastníky sdružení 043     

          5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 50  50 85 

          6. Dohadné účty aktivní 045     

          7. Jiné pohledávky 046 24  24 74 

          8. Odložená daňová pohledávka 047     

C. III. Krátkodobé pohledávky                (ř. 49 až 57) 048 9 322 -2 334 6 988 18 040 

C. III.  1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 7 071 -2 334 4 737 14 198 

          2. Pohledávky - ovládaná nebo  ovládající osoba 050     

          3. Pohledávky – podstatný vliv 051     

          4. Pohledávky za společníky, členy družstva a 
za účastníky sdružení 052     

          5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053     

          6. Stát – daňové pohledávky 054 1 773  1 773 1 627 

          7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 329  329 1 492 

          8. Dohadné účty aktivní 056    15 

          9. Jiné pohledávky 057 149  149 708 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek       (ř. 59 až 62) 058 21 367  21 367 16 974 

C. IV. 1. Peníze 059 97  97 162 

          2. Účty v bankách 060 21 270  21 270 16 812 

          3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061     

          4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062     

D.  I. Časové rozlišení                           (ř. 64 až 66) 063 483  483 743 

D.  I.   1. Náklady příštích období 064 477  477 732 

          2. Komplexní náklady příštích období 065     

          3. Příjmy příštích období 066 6  6 11 
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Označení PASIVA Číslo 
řádku 

Stav v běžném 
účetní období 

Stav v minulém 
účetní období 

a b C 5 6 

 PASIVA CELKEM                            (ř. 68 + 86 + 119)  067 35 053 41 156 

A. Vlastní kapitál                                  (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 068 27 529 23 440 

A.  I.    Základní kapitál                                                (ř. 70 + 71 +72) 069 200 200 

A.  I.   1. Základní kapitál 070 200 200 

          2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071   

          3. Změny základního kapitálu (+/-) 072   

A. II.   Kapitálové fondy                                                    (ř. 74 až 78) 073 32 32 

A. II.   1. Emisní ážio 074   

          2. Ostatní kapitálové fondy 075 32 32 

          3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 076   

          4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností (+/-) 077   

      5. Rozdíly z přeměn společností 078   

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 
(ř. 80 + 81) 079 219 219 

A. III.  1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 080 219 219 

          2. Statutární a ostatní fondy 081   

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let                         (ř. 83 + 84) 082 22 989 18 724 

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 083 22 989 18 724 

          2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 084   

A.  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období  
(ř. 01 – 69 - 73 – 79 - 82 - 86 - 119)  085 4 089 4 265 

B. Cizí zdroje                                           (ř. 87 + 92 + 103 + 115) 086 6 441 16 482 

B.  I.    Rezervy                                                                  (ř. 88 až 91) 087 987 1 160 

B.  I.   1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088   

          2. Rezerva na důchody a podobné závazky 089   

          3. Rezerva na daň z příjmů 090 987 1 160 

          4. Ostatní rezervy 091   

B. II.   Dlouhodobé závazky                                            (ř. 93 až 102) 092 217 207 

B. II.   1. Závazky z obchodních vztahů 093   

          2. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 094   

          3. Závazky – podstatný vliv 095   

          4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 096   

          5. Dlouhodobé  přijaté zálohy 097   

          6. Vydané dluhopisy 098   

          7. Dlouhodobé směnky k úhradě 099   

          8. Dohadné účty pasivní 100   

          9. Jiné závazky 101   

          10. Odložený daňový závazek 102 217 207 
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Označení PASIVA Číslo 
řádku 

Stav v běžném 
účetní období 

Stav v minulém 
účetní období 

a b c 5 6 

B. III. Krátkodobé závazky                                           (ř. 104 až 114) 103 5 237 15 115 

B. III.  1. Závazky z obchodních vztahů 104 3 369 12 757 

          2. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 105   

          3. Závazky  - podstatný vliv 106   

          4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 107   

          5. Závazky k zaměstnancům 108 631 793 

          6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109 325 425 

          7. Stát – daňové závazky a dotace 110 236 383 

          8. Krátkodobé přijaté zálohy 111   

          9. Vydané dluhopisy 112   

         10. Dohadné účty pasivní 113 676 757 

         11. Jiné závazky 114   

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci                               (ř. 116 až 117) 115   

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 116   

          2. Krátkodobé bankovní úvěry 117   

          3. Krátkodobé finanční výpomoci 118   

C.  I.    Časové rozlišení                                                (ř. 120 až 121) 119 1 083 1 234 

C.  I.   1. Výdaje příštích období 120 45 446 

          2. Výnosy příštích období 121 1 038 788 

 
 
 

 

 
Sestaveno dne: 24.února 2012 

 
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
 

  
 
Právní forma účetní jednotky 
 
spol. s r.o. 

 
Předmět podnikání 
 
reklamní činnost všeho druhu na komerční bázi 

 
Pozn.: 
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  Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky 

   
Minimální závazný výčet informací 
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. , 
ve znění pozdějších předpisů 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY   
v plném rozsahu  

WIP Reklama spol. s r.o. 

   

 ke dni 31.12.2011 
(v celých tisících Kč) 

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání  
účetní jednotky  

  Školní 3  

 IČ 370 10 České Budějovice 

 
00511099 

  

   

   

Označení T E X T Číslo 
řádku Skutečnost v účetním období 

 
a 

 
b 

 
c 

běžném 
1 

Minulém 
2 

I. Tržby za prodej zboží 01   

A. Náklady vynaložené na prodané zboží                                     02   

+ Obchodní marže                                                                      (ř. 01 – 02) 03   

II. Výkony                                                                                   (ř. 05 až 07) 04 67 255 175 618 

     II.  1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 67 197 175 392 

            2. Změna stavu zásob vlastní výroby 06   

            3. Aktivace 07 58 226 

B. Výkonová spotřeba                                                                  (ř. 09 + 10) 08 43 918 150 276 

B.        1. Spotřeba materiálu a energie 09 4 359 3 928 

           2. Služby 10 39 559 146 348 

+ Přidaná hodnota                                                              (ř. 03 + 04 – 08) 11 23 337 25 342 

C. Osobní náklady                                                                     (ř. 13  až 16) 12 13 965 14 710 

C.        1. Mzdové náklady 13 10 610 11 234 

           2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14   

           3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 3 170 3 277 

           4. Sociální náklady 16 185 199 

D. Daně a poplatky 17 47 92 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 2 518 2 175 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                (ř. 20 + 21) 19 401 669 

       III.  1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 281 638 

             2. Tržby z prodeje materiálu 21 120 31 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu  
(ř. 23 + 24) 

22 100 784 

F.         1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 5 761 

         2. Prodaný materiál 24 95 23 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období (+/-) 25  -34 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 168 177 

H. Ostatní provozní náklady 27 1 988 2 369 

V. Převod provozních výnosů 28   

I. Převod provozních nákladů 29   

* Provozní výsledek hospodaření 
[ř. 11 – 12 – 17 –18 + 19 – 22 – (+/-25) + 26 – 27 + (-28)– (-29)] 

30 5 288 6 092 
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Označení T E X T Číslo 
řádku Skutečnost v účetním období 

 
a 

 
b 

 
c 

Běžném 
1 

Minulém 
2 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31   

J. Prodané cenné papíry a podíly 32   

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                         (ř. 34 až 36) 33   

      VII.  1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 

34   

            2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35   

            3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36   

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37   

K. Náklady z finančního majetku 38   

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39   

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40   

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti            (+/-) 41   

X. Výnosové úroky 42 118 150 

N. Nákladové úroky 43   

XI. Ostatní finanční výnosy 44 2  

O. Ostatní finanční náklady 45 285 966 

XII. Převod finančních výnosů 46   

P. Převod finančních nákladů 47   

* Finanční výsledek hospodaření                   [(ř. 31 – 32 + 33 + 37 – 38 +       
         39 – 40  –  (+/-41) + 42 – 43 + 44 - 45+ (-46) - (-47)] 

48 -165 -816 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                              (ř. 50 + 51) 49 1 034 1 011 

Q.         1.  - splatná 50 1 024 1 160 

            2.  - odložená 51 10 -149 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                       (ř. 30 + 48  - 49) 52 4 089 4 265 

XIII. Mimořádné výnosy 53   

R. Mimořádné náklady 54   

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

S.       1.  - splatná 56   

          2.  - odložená 57   

* Mimořádný výsledek hospodaření                                     (ř. 53 - 54 - 55) 58   

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59   

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                   (ř.52 + 58 - 59) 60 4 089 4 265 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)            (ř. 30 + 48 + 53 – 54) 61 5 123 5 276 

 
 
Sestaveno dne: 24.února 2012 

 
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

 
Právní forma účetní jednotky 
 
spol. s r.o. 

 
Předmět podnikání 
 
reklamní činnost všeho druhu na komerční bázi 

 
Pozn.: 
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PŘÍLOHA  
k účetní závěrce sestavené v plném rozsahu  

k 31.12.2011 
 

 

1. OBECNÉ INFORMACE 
 
1.1. Popis účetní jednotky  

Název účetní jednotky: WIP Reklama spol. s r.o. 

Sídlo (u právnické osoby): Školní 3, České Budějovice 370 10 

Právní forma: spol. s r.o. 

Předmět podnikání nebo jiné činnosti: reklamní činnost všeho druhu na komerční bázi 

Datum vzniku obchodní společnosti nebo družstva (u právnických osob): 5.12.1990 

Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky: 
 

Název (jméno) osoby Výše vkladu v % 

Gutenberg – Werbering G.m.b.H. 100 

 
Změny a dodatky v obchodním rejstříku provedené v uplynulém účetním období: nebyly 
 
 
Organizační struktura podniku : společnost je členěna na hospodářská střediska dle 
jednotlivých regionálních zastoupení (Praha, Tábor, Brno a České Budějovice), přičemž 
vedení společnosti je situováno v Českých Budějovicích. Hospodářské středisko České 
Budějovice je dále členěno na – Obchodní oddělení,  Realizaci, Ekonomické oddělení. 
 
Členové statutárních orgánů ke dni účetní závěrky: Zdeněk Holeček, jednatel 
 
Údaje v příloze k účetní závěrce jsou uvedeny  tis. Kč. 
 
1.2. Podniky ve skupině 
Seznam obchodních firem v nichž má účetní jednotka podstatný vliv nebo rozhodující vliv: 
 

Název obchodní 
společnosti nebo družstva 

Sídlo obchodní 
společnosti nebo družstva 

Podíl na základním kapitálu 
obchodní společnosti nebo družstva 
v % 

NEBYLY   
 
Nebyly uzavřeny ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku  ani jiné smluvní 
dohody mezi společníky (akcionáři), které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši 
podílu na základním kapitálu u těchto podniků. 
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1.3. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období 
 

Průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců  

Výše osobních nákladů 
v úhrnné výši v tis. Kč 

Odměny ostatních členů 
statutárních a dozorčích 
orgánů v úhrnné výši 

řídící 
pracovníci 

ostatní 
zaměstnanci 

řídící 
pracovníci 

ostatní 
zaměstnanci 

 

        1 24 1 334 12 631 0 

 
1.4. Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění 
 

Kategorie osob Půjčky Úvěry 

 
Poskytnutá 
zajištění 

 

 
Ostatní plnění 

 

Společníci 0    
členové statutárních orgánů 0    
členové dozorčích orgánů 0    
členové řídících orgánů 0    
 
 
 
2. INFORMACE O POUŽITÝCH Ú ČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH 

ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZP ŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ  
 
2.1. Způsob ocenění 

- zásob nakupovaných a vytvořených vlastní činností: pořizovací cenou 
- dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vytvořeného vlastní činností: 

vlastními náklady 
- cenných papírů a podílů, derivátů a části majetku a závazků zajištěné deriváty: nebyly 
- příchovků a přírůstků zvířat: nebyly 
- hmotného a nehmotného majetku nakupovaného: pořizovací cenou 

 
2.2. Druhy nákladů souvisejících s pořízením, které se zahrnují do pořizovacích cen 

nakupovaných zásob a dlouhodobého nehm. a hmotného majetku, a druhy nákladů 
zahrnované do cen zásob a dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
stanovených na úrovni vlastních nákladů. 
Účetní jednotka za náklady související s pořízením zahrnované do pořizovací ceny 
považuje zejména náklady spojené s dopravou, poštovné, balné, náklady spojené s obaly.  
Účetní jednotka pořizuje vlastní činností některý hmotný majetek – reklamní zařízení 
(billboardy, bigboardy). Při pořizování tohoto majetku zahrnuje do ceny stanovené na 
úrovni nákladů především tyto náklady: mzdové náklady, přepravní náklady, použití 
stavební mechanizace, drobný spojovací materiál, podkladové plechové desky, 
orámování reklamního zařízení, stojny, betonové bloky, osvětlení reklamního zařízení.   

 
2.3. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti 

předcházejícímu účetnímu období s uvedením důvodů těchto změn a vyčíslením 
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peněžních částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a výsledku 
hospodaření, pokud je možno je reálně stanovit.  NEBYLY 

 
2.4. Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro 

stanovení výše opravných položek. 
 Účetní jednotka stanovila opravné položky k pohledávkám dle zákona  o rezervách pro 

zjištění základu daně z příjmů č. 593/1992 Sb., v platném znění v následujícím členění: 
       -   opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení 
 - opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 

v maximální možné míře  a dle postupů uvedeného zákona 
  Účetní jednotka také stanovila účetní opravné položky k nepromlčeným pohledávkám 

splatným po 31. prosinci 1994. 
 
 
2.5. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové 

metody při sestavení odpisů. 
 Osobní automobily, nákladní automobily a jiné dopr. prostředky – účetní odpisy 

výkonové 
 Počítačové vybavení, speciální stroje a zařízení, tiskové stroje, plottery – účetní odpisy 

časové 
 Billboardové plochy – odpisy stanovené tak, aby zohlednily dobu užívání v závislosti  

na době uzavřených nájemních smluv s vlastníky nemovitostí, či délky stavebních 
rozhodnutí: 

• billboard s pořizovací cenou nižší než 40 000,00 Kč s vydaným rozhodnutím 
stavebního úřadu či ohlášením stavebnímu úřadu  

a) rozhodnutí či ohlášení na dobu určitou – účetní odpisy po dobu platnosti rozhodnutí  
či ohlášení 

b) rozhodnutí na dobu neurčitou – účetní odpisy budou stanoveny individuálně ke každé 
ploše s přihlédnutím k jejímu aktuálnímu (technickému) stavu (při koupi); k lokalitě 
umístění (při vlastní výstavbě);  k době nájemní smlouvy s vlastníkem (při koupi  
i výstavbě) 

c) rozhodnutí na dobu, po kterou trvá nájemní vztah s vlastníkem předmětné nemovitosti  
- nájemní vztah na dobu určitou – odpisy budou prováděny po dobu platnosti 

nájemního vztahu s vlastníkem nemovitosti 
- nájemní vztah na dobu neurčitou – odpisy budou stanoveny individuálně  

ke každé ploše (viz  ustanovení bodu b) 
 

Daňové odpisy jsou dle účetních odpisů 
 

• billboard s pořizovací cenou vyšší než 40 000,00 Kč bude z hlediska daňových odpisů 
zařazen do 2. odpisové skupiny a účetní odpisy budou stanoveny dle předchozího 
bodu.  

  
2.6. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách  na českou měnu 
        Běžným kursem ČNB  
        K datu účetní závěrky - kurzem vyhlášeným ČNB k 31.12. 
 
2.7. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se 

zákonem oceňují reálnou hodnotou. 
 Nebyly 
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3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 
 
3.1. Hmotný a nehmotný majetek 
 
Rozpis na hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí: 
 
Skupina Pořizovací cena  Oprávky  
Samostatné movité věci  12 233 7 197 
Billboardy   7 562 7 262 
Drobný majetek   1 915 1 720 
  
Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku: 
 
Skupina Pořizovací cena Oprávky 
Software   1 072  1 033 
 
 
Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku: 
 

Dlouhodobý 
majetek 

Stav na 
počátku 
účetního 
období 

Přírůstky 
dlouhodobého 
majetku 

Úbytky 
dlouhodobého 
majetku 

Stav na konci 
účetního období 

Hmotný majetek 19 110    3 630   1 030 21 710 
Nehmotný majetek   1 229               157   1 072 
 
Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze: nebyl 
 
Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem: 
 
Majetek Povaha a forma zajištění 
Nebyl  
 
Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví: nebyl 
 
Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti: nebyly 

Druh CP  Emitent 
Jmenovitá 
hodnota CP 

Počet kusů 
Finanční výnos plynoucí 
z vlastnictví CP 

     
 
 
3.2. Pohledávky 
 
Dlouhodobé pohledávky: 74 
• Pohledávky z obchodních vztahů: 50 (poskytnutá záloha CCS) 
• Jiné pohledávky: 24 (poskytnuté půjčky se splatností delší než 365 dnů) 
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Krátkodobé pohledávky: 9 322 
• Odběratelé: 7 071 

z toho -       pohledávky po splatnosti více než 180 dnů:  1 973 
• Jiné pohledávky: 149  

z toho  -      poskytnuté půjčky se splatností do jednoho roku 135 
- ostatní 14 

• Pohledávky k podnikům ve skupině: 0 
• Poskytnuté zálohy krátkodobé: 329 
• Stát – daňové pohledávky: 1 773 

    z toho -  zaplacené zálohy na daň z příjmů: 1 759 
   -  přeplatek na silniční dani: 14 

• Dohadné účty aktivní: 0 
 
Pohledávky kryté zástavním právem nebo jištěné jiným způsobem s uvedením povahy a formy 
zajištění pro případ jejího nesplacení - nebyly 
 
3.3. Vlastní kapitál 

 

Základní kapitál společnosti činí 200 000,00 Kč a během účetního období nedošlo k jeho 
zvýšení či snížení. Jediným společníkem je Gutenberg – Werbering G.m.b.H., který 
hospodářský výsledek za rok 2010 – zisk ve výši 4 265 386,97 Kč převedl na účet 
nerozděleného zisku minulých let.  
 
Během účetního období nedošlo k žádným změnám ve struktuře a výši Ostatních 
kapitálových fondů a Zákonného rezervního fondu. 
 
 
3.4. Závazky 
 
Dlouhodobé závazky: 217 

• Odložený daňový závazek: 217 
 
 
Krátkodobé závazky: 5 237 
• Dodavatelé:  3 369 

z toho -       závazky po splatnosti více než 180 dnů:  219 
• Jiné závazky: 0 
• Závazky k podnikům ve skupině: 0 
• Přijaté zálohy krátkodobé: 0 
• Závazky vůči zaměstnancům: 631 
• Závazky ze sociálního zabezpečení: 227 
• Závazky ze zdravotního zabezpečení: 98 
• Stát – daňové závazky a dotace: 236 

            z toho -  sražená záloha na daň ze závislé činnosti: 85 
            - srážková daň z dohod o provedení práce: 3 
            - daňová povinnost k dani z přidané hodnoty: 148 (závazek se skládá z vlastní 
daňové povinnosti ve výši 388 tis. Kč a neuplatněného DPH ve výši 240 tis. Kč) 
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• Dohadné účty pasivní: 676 
 
Všechny splatné závazky na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a daňové nedoplatky 
byly v průběhu ledna 2012 uhrazeny. 
Závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy zajištění pro případ 
nesplacení: 0 
Závazky neuvedené v rozvaze, např. poskytnuté záruky nebo směnky (pokud nebyly vytvořeny 
účetní rezervy), či další významné možné ztráty (např. probíhající soudní spory s nejistým 
výsledkem apod.) Nebyly 
 
 
3.5. Leasing v Kč 
 
Předmět  
leasingu 

Datum 
převzetí 

Doba 
leasingu 

Leasing.splátky 
celkem za dobu 
leasingu 

Splátky 
uhraz. do 
31.12.2011 

Splátky 
do 1 roku  
 

Splátky 
po 1 roce 
 

Splátky za 
dobu delší 
než 5 let 

Nebyl        

 
 
3.6. Rezervy 
 
Rezervy zákonné 

Druh rezervy 
Počáteční stav 
rezervy 

Tvorba rezervy Čerpání rezervy 
Konečný stav 
rezervy 

Nebyly     
 
 
Rezervy ostatní 

Druh rezervy 
Počáteční stav 
rezervy 

Tvorba rezervy Čerpání rezervy 
Konečný stav 
rezervy 

Rezerva na daň 
z příjmů 

 1 160  987  1 160  987 

 
Důvod účtování rezervy na daň z příjmů: jelikož sestavení účetní závěrky včetně výkazů 
předcházelo dni sestavení finálního  daňového přiznání, rozhodla se účetní jednotka vytvořit 
rezervu na daň z příjmů. 
 
3.7. Výnosy z běžné činnosti 
 
Výnosy z běžné činnosti: 
 
Činnost Výnosy v tuzemsku Výnosy v zahraničí 
Reklamní činnost           66 528          669 
Ostatní                747   

 
3.8. Celkové výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj: nebyly 
 
3.9. Údaje o přeměnách: nebyly 
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3.10. Odložená daň 
 
Stav v tis. Kč k 31.12.2011 

Číslo účtu Název účtu 
Účetní 
zůstatková cena 

Daňová 
zůstatková cena 

Rozdíl 

0221 Samostatné movité věci 5 036 3 958    1 078 
0222 Billboardy       90        53          37 
013 Software      26       0        26 
Celkem  1 141 
Sazba daně 2012 = 19 %      217 
Počáteční stav účtu 481 Odložený daňový závazek a pohledávka     207 
Odložený daňový závazek 592/481      10 
Konečný stav účtu 481 Odložený daňový závazek a pohledávka     217  

 
 
3.11. Odměny statutárnímu auditorovi – auditorské společnosti PRIMASKA AUDIT,a.s. 

• povinný audit účetní závěrky dle smlouvy o ověření účetní závěrky č. 20822: 66 
z toho v nákladech roku 2011: 48 

• jiné ověřovací služby: 0 
• daňové poradenství: 0 
• jiné neauditorské služby: 0 

 
3.12. Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období 
WIP Reklama v roce 2011 uhradila doměrek daně z příjmu právnických osob za rok 2006 ve 
výši 37 tis. Kč. 
 
3.13. V období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo 
k žádným významným událostem, jejichž důsledky mění významným způsobem pohled 
na finanční situaci účetní jednotky.  
 
Sestaveno dne: 
 
24. února 2012 

Podpis statutárního zástupce  
 

Podpis osoby odpovědné za účetní závěrku 
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Označení Popis 
Skutečnost v účetním období 

sledovaném minulém 
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411) 
A.1. Počáteční zůstatek 200 200 
A.2. Zvýšení   
A.3. Snížení   
A.4. Konečný zůstatek 200 200 
B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku (účet 419) 
B.1. Počáteční zůstatek   
B.2. Zvýšení   
B.3. Snížení   
B.4. Konečný zůstatek   
C. A. +/- se zohledněním účtu 252 
C.1. Počáteční zůstatek A. +/- 200 200 
C.2. Počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních 

obchodních podílů 
  

C.3. Změna stavu účtu 252   
C.4. Konečný zůstatek účtu 252   
C.5. Konečný zůstatek A. +/- B. 200 200 
D. Emisní ážio 
D.1 Počáteční zůstatek   
D.2 Zvýšení   
D.3 Snížení   
D.4 Konečný zůstatek   
E. Rezervní fondy 
E.1 Počáteční zůstatek 219 219 
E.2 Zvýšení   
E.3 Snížení   
E.4 Konečný zůstatek 219 219 
 
 
F. Ostatní fondy ze zisku 
F.1 Počáteční zůstatek   
F.2 Zvýšení   
F.3 Snížení   
F.4 Konečný zůstatek   
G. Kapitálové fondy 
G.1 Počáteční zůstatek 32 32 
G.2 Zvýšení   
G.3 Snížení   
G.4 Konečný zůstatek 32 32 
H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření 
H.1 Počáteční zůstatek   
H.2 Zvýšení   
H.3 Snížení   
H.4 Konečný zůstatek   
I. Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431) 

   
 

   
Minimální závazný výčet informací 
uvedený ve Vyhlášce  
č. 500/2002 Sb. 

PŘEHLED O ZM ĚNÁCH Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky 
 
WIP Reklama spol. s r.o. 

 VLASTNÍHO KAPITÁLU  
 

ke dni 31.12.2011 
 
Sídlo,bydliště nebo místo podnikání 
 účetní jednotky  

   Školní 3  

   370 10 České Budějovice 
 

IČ  

 
00511099 
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I.1 Počáteční zůstatek 18 724 22 759 
I.2 Zvýšení 4 265 8 698 
I.3 Snížení  12 733 
I.4 Konečný zůstatek 22 989 18 724 
J. Ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431) 
J.1 Počáteční zůstatek   
J.2 Zvýšení   
J.3 Snížení   
J.4 Konečný zůstatek   
K. Zisk / ztráta za účetních období po zdanění 4 089 4 265 
Vlastní kapitál celkem (součet C až K) 27 529 23 440 

 
Sestaveno dne: 24. února 2012 

 
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

 
Právní forma účetní jednotky 
 
spol. s r.o. 
 
 

 
Předmět podnikání 
 
reklamní činnost všeho druhu na komerční bázi 
 

 
Pozn.: 
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Přehled o peněžních tocích (cash-flow) 

                                       ke dni 31.12.2011 
                                       sestaveno v tis. Kč 

Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky: 

WIP Reklama spol. s r.o. 

   

Označení Text 
Skutečnost v účetním období 

Sledovaném Minulém 
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 16 974 29 920 

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 5 123 5 276 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 2 124 2 114 

A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+)  s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv 
Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-) 

2 518 2 175 

A.1.2. Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv  -34 

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) -276 123 

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) (s výjimkou investičních. spol. a fondů)   

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou kapitalizovaných úroků) (+) 
Vyúčtované výnosové úroky (-) -118 -150 

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace   

A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu 
a mimořádnými položkami 

7 247 7 390 

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 1 609 -2 555 

A.2.1. 
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), 

aktivní účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních 11 540 -9 939 

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) 
pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních -10 029 7 332 

A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) 98 52 

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních 
prostředků a ekvivalentů 

  

A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 8 856 4 835 

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)   

A.4. Přijaté úroky (s výjimkou investičních společností a fondů) (+) 118 150 

A.5. Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) -1 340 -3 120 

A.6. 
Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z 

příjmu   

A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 7 634 1 865 

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -3 522 -2 715 

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 281 638 

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám   

B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -3 241 -2 077 

C.1. 
Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které 

spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní 
prostředky a ekvivalenty 

  

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty  -12 734 

C.2.1. 
Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního 

kapitálu, emisního ažia, ev. rezervních fondů, včetně složených záloh na toto zvýšení 
(+) 

  

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)   

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů   

C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+)   

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů(-)   

C.2.6. 
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně 

vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v.o.s.  a 
komplementáři u k.s. (-) 

 -12 734 

C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  -12 734 

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 4 393 -12 946 

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 21 367 16 974 

 
 

Sestaveno dne: 24. února 2012 
 

 
Podpisový záznam statutárního orgánu 
účetní jednotky 
nebo podpisový záznam fyzické osoby, 
která je účetní jednotkou 

 
Právní forma účetní jednotky 

 
spol. s r.o. 

 
Předmět podnikání 
 
reklamní čin.  všeho druhu na komerční bázi 

 
Pozn.: 
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Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi 
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 

 
v souladu s ustanovením § 66a odst. 9 obch. zák. 

 
 
Ovládaná osoba: WIP Reklama spol. s r.o.  

   České Budějovice, Školní 3, PSČ: 370 10 
   IČ: 00 51 10 99 
 
Ovládající osoba: Gutenberg – Werbering G.m.b.H.  

Linec, Wischerstr. 2, Rakousko 
 

 
Já, Zdeněk Holeček, r.č. 640306/0378, jako jednatel obchodní společnosti WIP Reklama spol. 
s r.o., prohlašuji, že mezi společností WIP Reklama spol. s r.o. jakožto osobou ovládanou a 
jejím jediným společníkem – společností Gutenberg – Werbering G.m.b.H.  jakožto osobou 
ovládající: 
 
a) nebyly v posledním účetním obdobím uzavřeny žádné smlouvy. 

 
b) v zájmu uvedených osob nebyly v posledním účetním období učiněny žádné právní 

úkony. 
 
c) v zájmu ovládající osoby, popř. na její popud nebyla uskutečněna ovládanou osobou 

žádná opatření. 
 
Za plnění poskytnuté ovládanou osobou bylo ze strany ovládající osoby poskytnuto 
následující protiplnění:   ----- 

………………………………………………………………………………………………. 
 
Výše uvedená učiněná opatření s sebou obnášejí následující výhody a nevýhody pro 
ovládanou osobu: ----- 

………………………………………………………………………………………………. 
 

Z těchto smluv a opatření vznikla ovládané osobě následující majetková újma: ---- 
………………………………………………………………………………………………. 

 
Ovládané osobě není známa žádná jiná ovládající osoba, popř. osoby ovládané výše uvedenou 
ovládající osobou.  
 
 
 
V Českých Budějovicích,  dne 24. února 2012 
 

…………………………………… 
Zdeněk Holeček 

jednatel společnosti 
WIP Reklama spol. s r.o. 


