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Pffloha k účetní závěrce za rok 2014 

1. OBECNÉ ÚDAJE 

1.1. Popis účetní jednotky 

Obchodní jméno: HALA OPAVA a.s. 
(dále jen společnost) 

Sídlo: Žižkova 8/2904, 746 Ol OPAVA 

Právní fonna: akciová společnost 

•dentifikační číslo: 258 40 576 

Datum vzniku: 23. července 1999 

Předmět podnikání: 

- zprostředkování obchodu a služeb 
- koupě zboží za účelem jeho dal~fho prodeje a prodej 
- pujčovánf movitých věcf, pronájem, leasing 
- organizování a pořádání sportovních, společenských a vzdělávacích akcí 
- provozování tělovýchovných zařízení a zaffzenf sloužících k regeneraci a rekondici 
- reklama, propagace, inzerce 
- odkup pohledávek a jejich prodej nebo vzájemné započtení 

Hlavní akcionáři: Statutární město Opava 26 650 000,- Kč tj. 100 % 

1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstřfku v uplynulém 6četnfm 
období 

V prilběhu roku 2014 nedošlo ke změnám ve složeni představenstva a dozorčí rady 
společnosti (viz bod 1.3.) a ve vlastnictví akcií společnosti 

r 

1.3. Organizační struktura společnosti 

Jednotlivé vnitřní jednotky jsou organizačně členěny do samostatných provozních 
středise~ a' středisek správy. 

Základním provozním střediskem je víceúčelová hala. 

Členění středisek: 010 správa 
020 basketbal muži 
030 basketbal mládež 
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Příloha k účetní závěrce za rok 2014 

Jména a přijmení členů statutárních a dozorčich orgánů k rozvahovému dni: 

Fun~e Jměao 

Statutární orgán Pledseda pfedstavenstva Miebal Krejči 

Clen pfedst1lvenstv11 Jaroslav Hortk Mgr. 

Clen představenstva Pavel Vágner MUDr. 

Dozori!l rada Clen Miroslav Driiuler log. 

Clen Jao Plhla M~:r. 

Clen Miroslav NecMdek 

Účetní závěrka je sestavena k datu 31 .12.2014. 
Měna ve které je účtováno ; Kč 

Datum vzniku 

11.042011 

11.042011 

25.052010 

08.022006 

11.042011 

11.04.2011 

Datum :d.olku 

1.4. POdnikatelská seskupení· název a sídlo podniku, v němž má 
účetní jednotka vice než 200/o poclfl na základním kapitálu 

Účetní jednotka nevlastní podfly v .žádných jiných podnicích. 
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Příloha k účetní závěrce za rok 2014 

2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY 

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č.500/2002Sb. a českými účetnfmi standarty. 
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňováni majetku 
historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti 
a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. 
Od 01.01.2007 společnost použlvá účetní program MAGIS firmy Data Software s.r.o. 
Opava 

2.1. Zpftsoby ocenění, odepisováni a tvorby opravných položek 

·2.1.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Ocenění a odepisováni 

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumf majetek, jehož doba použite1nostije delšf 
než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 000 Kč v jednotlivém přfpadě, pořízeni 
hmotného souboru movitých věcf. Majetek je odepisován lineární metodou s dobou 
odpisování uvedenou níže. 

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je 
delšl než jeden rok a jehož oceněnfje vyšší než 60 000 Kč v jednotlivém pffpadě. 

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami 
snfženými o případné přijaté dotace. 

Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činnosti 
zahrnuje přímé náklady a nepřímé náklady bezprostředně souvisejfcí s vytvořením 
majetku vlastní činností (výrobní režie). 

Technické zhodnocení, pokud pi'evýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovacf 
období částku 40 000 Kč, zvyšuje pořizovacf cenu dlouhodobého majetku. 

Účetní odpisy 

Kategorie majetku 
Stavby. komunikace a zpevněné plochy 
Pfipojky 
El. rozvody,gastrovybavenf,drobný lllllj. mad 40 tis. 
Výtahy, ·r,zdúchot~:chnika,trafostaníce 
Drobný hmotný investiční majetek od 20tis. do 40 
tis. Kč 

Doba odpisováni v letech 
40 
30 
to 
20 
4 

Doba odpisování v letech je stanovena podle očekávané doby upotřebitelnosti 
dlouhodobého majetku. 
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Pffloha k účetní závěrce za rok 2014 

2.1.2. Dlouhodobý finanční majetek 

Společnost ve sledovaném období nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti. 

2.1.3. Zásoby 

Oceněni 

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje 
cenu pořízení. 

Způsob tvorby opravných položek 

Opravné položky nebyly tvořeny. 

·2.1.4. Pohledávky 

Zpiisob tvorby opravných položek 

V roce 2014 nebyla vytvořena nová zákonná opmvná položka 

Zpt'Jsob tvorba opravných položek v pl'edcházeifcfch obdobích 

Opravné položky byly tvořeny k nedobytným pohledávkám v souladu se směrnicí 
předsedy představenstva- tvorba opravných položek 

Opravné položky byly tvořeny následujícím způsobem: 

Opravné položky k pohledávkám v r. 2011 ve vý§i 100% 
Slovenská basketbalová asociécia spl. 08.09.2010 13 750,-Ki! 

2.1.5. Úvěry 

Společnost nečerpala v pn1běhu období roku 2014 úvěr. 

2.2. Rezervy 

V roce 2014 rezerva tvořena nebyla. 

2.3.· Přepočty údaj~ v cizích měnách na českou měnu 

Společn9st v _průběhu období prováděla účetní operace v cizích měnách v kurzech 
stanovených éNB k prvnímu pmcovnímu dni v měsíci. 
K datu účetní závěrky bylo pro přepočet použito kurzu ČNB k 31.12.2014. 

2.4. Finanční pronájem s následnou koupi najaté věd 

Společnost neměla uzavřenou smlouvu na finanční pronájem s následnou koupí najaté 
věci. 
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Příloha k účetní závěrce za rok 2014 

2.5. Daně 

Za zdaňovací obdobf 2014 vykázala společnost daňový základ ve výši 52 281 913 Kč. 

Daňové odpisy dlouhodobého majetku 

Daňově je odepisován dlouhodobý hmotný majetek lineárním zpťlsobem. 

Pozn. Pro dlouhodobý nehmotný majetek platí od l. 1. 2001, že účetní odpisy jsou 
zároveň daňově účinným nákladem při splněni podmínek § 24 odst. 2 písm. v) zákona 
č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve zněních pozdějších předpist1. 

Odložená daň 

O této dani nebylo účtováno. Podrobný popis v bodě 3.1 1. 

2.6. Deriváty 

Společnost ve sledovaném období neměla v evidenci deriváty. 

2.7. Stanovení reálné hodnoty 

Ocenění reálnou hodnotou je použito při prodeji dlouhodobého hmotného majetku. 
Reálná hodnota je stanovena na základě znaleckého posudku. 

2.8. Výnosy 

Výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně a časově souvisejí. 

2.9. Použití odhadG 

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedeni společnosti používalo odhady 
a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazkň k datu účetní 
závěrky a na vykazovanou výši výnosů a náldadů za sledované obdobf. Vedení 
společnosti je přesvědčeno, že se použité odhady a předpoklady nebudou významným 
způsobem lišit od skutečných hodnot v následujících účetních obdobích. 

2.10. Změny zp6sobu oceňováni, postup6 odpisování a postup6 
účtování oproti předcházejícímu účetnímu období 

Společqost ve sledovaném období neprovAděla změny ve zpíl.sobu oceňování . 
... 

2.11. Prezentace srovnatelných údajG 

Srovnatelné údaje za rok 2014 jsou prezentovány ve struktuře dle účetní závěrky 
sestavené k 31.12.2013. 
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Přiloha k účetnr závěrce za rok 2014 

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

3.1. Dlouhodobý majetek 

3.1.1. Dlouhodobý nehmob1ý majetek 

Pořizovací cena 

Zřizovacl výdaje 
Ocenitelná práva 
Ostatn!DNM 
Pol'!zenf DNM 

Celkem 

Opráyky 

Zřizovocl výdaje 
Ocenitelná práva 
Ostatn!DNM 
Pořfzenf DNM 

Celkem 

31.1~;.~ Reklasifikaee Pfírůstky 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 

o o o 

31 •1~~:~~ RekJuifikaee Pi'írůstky 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 

o o o 

ZOstatková hodnota 

Zfizovacl výdaje 
Ocenitelná práva 
Ostatnl DNM 
Pol'fzení ONM 

Celkem 

(údaje v lis. Kč) 
Stav k Stav k 

31.12.2013 31.12.2014 
o o 
o o 
o o 
o o 

o o 

(údaje v tis. Kč) 

Ú Stavk 
bytky 3l.12.2014 

o o 
o o 
o o 
o o 

o o 

(ůd!ie v tis. Kč) 
• Stavk 
Ubytky 31.12.2014 

o o 
o o 
o o 
o o 

o o 

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku zaúčtované do nákladů 

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku v roce 2014 činily O Kč . 

. ... 
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PřHoha k účetní závěrce za rok 2014 

3.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek 

Pořizovací cena 
(údaje v tis. Kl!) 

Stavby 85217 o o 85217 o 
Samostatné movité 
věci 
Poiizeni OHM 

Celkm 

Oprávky 

22093 
o 

107 310 

o 
o 

o 

o 22093 
o o 

o 107 310 

o 
o 

o 

(údaje v tis. KC) 

StaYk • 
31_tl.20lJ Reklasifikace PHrilstky 

Stavby 22808 o 2241 25049 o 
Samostatné movité 
věci 

Poffzenl OHM 

Celkem 

17 683 
o 

40491 

Zůstatková hodnota 

Stavby 
Samostatné movité 
věci 
PoHzeníDHM 

Celkem 

(údaje v tis. Kč) 
Stavk Stavk 

31.12.2013 31.12.2014 
62409 o 

4410 o 
o o 

66 819 o 

o 
o 

o 

477 18160 
o o 

2 718 4785 

o 
o 

o 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku zaúčtované do nákladů 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku v roce 2014 činily 2 718 tis. Kč. 

Přínlstky v roce 2014 jsou tvořeny: O 

Úbytky v roce 2014 jsou tvořeny: 
Prodej majetku Statutárnímu městu Opava01.12.2014 
Stavby 85 216 952,50 
Samo~tně movité věci a soubory 22 093 062,55 

3.1.3. Majetek najatý formou finančniho a operativního leasingu 

Společnost neeviduje dlouhodobý majetek pronajatý fonnou finančního leasingu. 

Operativní pronájem (leasing) 

Společnost neeviduje dlouhodobý majetek pronajatý fonnou operativního leasingu. 
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Příloha k účetní závěrce za rok 2014 

3.1.4. Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem 

Společnost ve sledovaném období neměla v evidenci dlouhodobý majetek zatržený 
zástavním právem. 

Společnost uzavřela dne 2. 10. 2002 Smlouvu o budoucí kupní smlouvě se Statutárním 
městem Opava, kdy předmětem budoucí koupě je Městská víceúčelová hala na ul. 
Žižkově v Opavě včetně přislušejícfch staveb účelových komunikacf, parkovacích a 
zpevněných plocht rekonstrukce lávky pl'es Městský náhon a napojení na inženýrské 
sítě. Město Opava poskytlo mimo dříve zmiňované dotace také zálohyt které činily 
k datu 1.12.201 částku ve výši 70.000 tis. Kč: Tato částka byla použita k zaplacení 
pohledávky za prodej majetku SMO. 

3.2. Dlouhodobf finanční majetek 

·společnost ve sledovaném období neměla v evidenci dlouhodobý finanční majetek. 

3.3. Zásoby 

Společnost ve sledovaném obdobf neměla v evidenci žádné zásoby. 

3.4. Pohledávky 

3.4.1. Pohledávky z obchodních vztahl 

Dlouhodobé 
• odběratelé 
• poskylnuté provozní zdlohy 
·opravné položky 
Celkem 

Knitkodobé 
-odb&atelt 
-poskytnuté provozní zálohy 
-jiné pohledávky 
• opravné položky 
Celkem 

Stav k31.11.2013 

o 
o 
o 
o 

Stav k31.11.2013 

273 
o 

58 
-14 
317 

(údaje v tis. Kč} 
Stav k31.11.1014 

o 
o 
o 
o 

(údaje v tis. Kč) 
Stllv k Jl.l2.1014 

22066 
o 

58 
-14 

22110 

3.4.2~ Věková struktura pohledávek z obchodních vztah6 

{údaje v tis. Kč) 
Do Po Sf!latnosti 

Rok Klltegorie splatnosti 0-90 91· 180 181-360 IIJid 360 Celkem 
dni dni dnJ dal 

2013 Krátkodobé bruUo 2SO 10 o o 14 l74 
Opr. položky -14 -14 
Krátkodobé netto 2SO 10 o o o 160 

2014 Krátkodobé brutto 22052 o o o 14 21066 
Opr. položky -14 -14 
Krátkodobé netto 22052 o o o 11052 
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Pffloha k tíčetní závěrce za rok 2014 

3.4.3. Pohledávky loyb! podle zástavniho práva nebo zajištěné jiným 
zpfasobem 

Společnost nemá pohledávky kryté podle zástavního práva. 

3.4.4. Jiné pohledávky 

Kauce u České basketbalové federace ve výši 57 950,"·· 

3.5. Finanční majetek 

Stu k Jl.ll.l013 
Poldudnn 
·Ceniny 
Bežnéúčty 
Termlnované vklady 
Krátkodobý fiaanbd m,;dc:k celkem 

40 
o 

492 
o 

532 

(1\dpje v tis. Kč) 
st .. k Jt.l2.20J4 

22 
o 

616 
o 

638 

3.6. Přechodné účty aktiv 

Náklady příštích období v celkové výši 146 tis. Kč zahrnuji především časové rozlišení 
pojištění majetku, členských příspěvkll ČBF, za přestupy hráčů a jsou účtovány do 
nákladfi obdobf, do kterého věcně přfslušl. 

3.7. Vlastni kapitál 

3.7.1. Změny vlastnfho kapitálu 

Ziistatky k 31.12.2013 
Pfimstky 
Úbytky 

Zdstat!<y k31.12.20l4 

' .. 

Základnl Oceiiovac( rozdfly 
kapitál z pfecenfnf 

26650 
o 
o 

26650 

majetku a 
.zllvazkd 

o 
o 
o 
o 

3.7 .2. Základní kapitál 

(údiVe v tis. Kč) 
Zákonný Statutámf a Nerozdi!L Neubraz. Zlskhtn\ta Vlastni 
rezervuJ ostatnf zisk ztrlita bl!nibo kapitál 

fond fondy obdobl celkem 

906 
o 
o 

906 

5 
o 
o 
5 

o ~74244 

o o 
o -3311 
o -77555 

-33JJ 
+60 138 

+3 311 
+60 138 

-49994 
+60 138 

o 
+10 144 

V prllběhu roku 2014 nedošlo k navýšení základního kapitálu. 
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3.8. Rezervy 

ZCJstatek k 31.12.2013 
Tvorba rezerv 
Čerpénl rezerv 
ZiMtatc:k k3J.12.2014 

Příloha k účetnf závěrce za rok 2014 

Rezervy na opra~ Rezerva na kurmvf 
OHM ztrity 

o o 
o o 
o o 
o o 

Rezervy nebyly tvořeny. 

3.9. Závazky 

3.9."1. Závazky z obchodnich vztahl 

Dloubodobl 
• dodavatelé 
• pi'ijaté zálohy 
• oslatnl 
Celkem 

Stav k 31.1Z.2013 

o 
70000 

o 
70008 

Ost.taf 
rezervy 

o 
o 
o 
o 

(údaje v tis. Kč) 
Rezervy 
~lkem 

o 
o 
o 
o 

(údaje v tis. Kč) 
Stav k31.12.2014 

o 
o 
o 
o 

Jak již bylo uvedeno v bodě 3.1.4. tvořily zálohu poskytnuté finanční prostfcdky na 
Smlouvu o budoucí kupní smlouvě uzavřenou mezi společností a Statutámfm městem 
Opava. Tato záloha byla vypořádána v rámci prodeje majetku Statutárnímu městu 
Opava. 

(údaje v tis. Kč) 
Stav k31.12.20U Stav k31.12.2014 

Kritkodobt 
- dodavatelé 
• přijaté z.éloby 
• ostnlnf 
Celkem 

Ostatní závazky jsou tvořeny: 

8~ 

o 
44044 
44869 

Závazky vůči hráMm a trenérům za 12/2014 splatné v 1/2015 ve výši 672 tis. Kč 
byly v řádném termínu v lednu 2015 uhrazeny. 
Město Opava (převzatý závazek vůči fy FEMONT Opava s.r.o.) ve výši 

672 
o 

643 
1315 

43 353 tis. Kč. Závazek byl vypořádán v rámci prodeje majetku Statutárnímu městu 
Opav!!-. 

·> 

Vykázané závazky z titulu úrazového, zdravotního a sociálního pojištění ve vý.ši 
53 110,- Kč vyplývající ze zaúčtovaných hrubých mezd za prosinec 2014 byly 
v řádném terminu v lednu 2015 uhrazeny. 
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Příloha k účetnf závěrce za rok 2014 

3.9.2. Věková struktura závazkfl 

(údaje v tis. Kč) 

Rok Kategorie 
Do Po splatnosti 

splatnosti -0"::"--:9:::0-:d-:ni:-----::9::-1.:.-~180::!==:1;::8:-1 _-:360:-;::--na-d:-::360:-:::::-d-:-n-:-1 
Celkem 

dul dni 
2013 Krádrodobé 604 o 220 o o 824 
2014 Krátkodobé S92 80 o o o 672 

Běžná lhůta splatnosti závazků činí 14 dnů. 

3.10. Bankovní úvěry a dluhopisy 

Společnost neměla v prllběhu období otevřen bankovní úvěr. 

3.'11. Odložená daň 

Z ddvodu opatrnosti nebylo o odložené daňové pohledávce účtováno. 

3.12. Přechodné účty pasiv 

Výnosy přfštfch obdobf ve výši 2 396 627.-- Kč a jsou účtovány v souladu s účetními 
předpisy. 

3.13. Aktiva a pasiva v cizích měnách 

Společnost ve sledovaném obdob{ neměla v evidenci aktiva a pasiva v cizfch měnách. 

3.14. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností 

Celkem Celkem 
2013 2014 

R.eklamni služby 604 680 
Vstupné 219 4SS 
Nájemhaly 1661 1215 
Ostatni služby 990 3427 

Celkem 3474 5777 

3.15. Mi~Qřádné náklady a výnosy 
> ·• 

Nedaňové 
OstalDf 
Mimol'idné rulklady celkem 

Opravy minulých účetnlch obdobf 
Ostatnr 
Mimořádné výnosy celkem 
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Stav k31.12.2013 
o 
o 
o 

Stav k31.12.2013 
o 
o 
o 

(údaje v tis. Ke) 
Stav k31.12.2014 

o 
o 
o 

(údaje v tis. Kč) 
Stav k31.12.2014 

o 
o 
o 



Příloha k účetnf závěrce za rok 2014 

3.16. Transakce se spřízněnými osobami 

Kritkodob~ pohledávky 

Mi!sto 
Technické slufby s.r.o. 
SFC Opava a.s. 
Městský dopn!vnl podnik Opava 
Celkem 

Krátkodobé závazky 

M!sto 
Technické služby s.r.o. 
SFC Opava as. 
Městský dOfJ!!lvnl podnik Opava 
Celkem 

3.17. Dotace 

Prov01Jlí dotace -Statutární město Opava 

(Ú!h\ie v tis. Kč) 
Stav k31.12.2013 Stav k31.12.2014 

o 
231 

o 
C) 

240 

136623 
203 

o 
41 

1361167 

(úd!ůe v tis. Kč) 
Stavk31.1UOI3 Stavk31.12.2014 

o 
410 
14S 

9 

o 
451 

97 
39 

587 

Stav kJJ.l:%.2013 

Pl'ijaté dotace na výstavbu haly - Stntutáml město Opavu 
Přijaté dotace na mlddež - ČBF 

14500 
o 
o 

Přijat~ dotace celkem 14500 
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Stav kJl.l%.2014 

13 300 
o 
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Přiloha k účetní závěrce za rok 2014 

4. ZAMĚSTNANCI, VEDENf SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY 

4.1. Osobní náklady a počet zaměstnancfl 

PrOměmý počet zaměstnancťi a členil vedení společnosti a osobní náklady za rok 2013 a 
2014 jsou následující: 

2013 
(ůdaje v lis. Kl!) 

Poi!et Mzdové Soe. a zdrav. Ostatof Osobnf náklady 
Nákladl zabapečeoí oikla~ telkem 

Zaměstnanci 4 I 342 456 o I 798 
Vedeni sEolečnosti o o o o o 
Celkem 4 1342 45(j o 1798 

2014 
(Odaje v tis. Kl!) 

PKet Mzdové Soc. a zdrav. Ostatní Osobni náklady 
Nákbdl ubezpei!eof nákllldl celkem 

Zaměstnanci 4 1410 480 o I 890 
Vedeni ~lečoosti o o o o o 
Celkem 4 1410 480 o 1890 

Počet zaměstnancťi vychází z pnlměmého pfepočteného stavu pracovníků. 

4.2. Poskytnuté pQjčky, úvěry a ostatní plnění 

V roce 2014 společnost neposkytla půjčku, úvěr ani ostatní plněni. 
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Příloha k účetní závěrce za rok 2014 

, , , .., , 
lAVAZKY NEUVEDENE V UCETNICTVI 

Závazky, které nebyly v účetnictví uvedeny, nejsou společnosti známy. 

Významné potenclálnf ztráty 

Společnosti rovněž nejsou známy dalšf významné potencionální ztráty, na které by 
nebyla vytvořena v účetnictví rezerva a jejichž realizace by závisela na uskutečnění 
jedné nebo více nejistých budoucích událostí. 

Vystavené záru~nf směnky 

. Společnosti nenf známa existence vystavených záručních směnek, které by nebyly 
zaneseny v účetnictví společnosti. 

Soudní spory 

K 31.12.2014 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by 
mělo podstatný dopad na společnost. 

Ekologické úvazky 

K datu 31.12.2014 neexistuje ekologický audit společnosti. Vedení společnosti proto 
nemůžc odhadnout možné budoucí závazky souvisejfcf se škodami zpiisobenýrni 
minulou činností ani závazky související s prevencí možných škod budoucích mimo 
těch, které jsou společnosti známy a o kterých společnost účtuje. 

Ručenf třetím osobám 

Společnost neposkytuje ručení za závazky třetím osobám v žádné formě. 

Závazky spojené s výstavbou a pořizováním majetku (věetně finaněnfho) 

Společnost nemá k datu účetní závěrky budoucí závazky z titulu investičních výdajů 
mimo těch, o kterých účtuje. 

Podrozvahová evidence 

Na podrozvahovém účtu 770.475 je vedena evidence poskytnuté investiční dotace ve 
výši 66 000 000,- Kč . . .. 
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Přfloha k účetní závěrce za rok 2014 

6. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

V lednu 2015 došlo ke změně představenstva a dozorčí rady. 

Funkce Jm~no Datum vzniku 

Statutimf orgjn Pl'edseda pfedstavenstva Micbal Kreji!f 11.04.2011 

Předseda~tva MilaD Kolif 01.01.2015 

Clen pl'edstavenstva J1roslav Hori~ Mgr. 11.04.2011 

Clen pfedstavenstva JiH Sýkora 01.01.2015 

Clen pfedstavenstva Pavel Vágner MUDr. 25.05.2010 

Clen předst.avenstva Ja""lav Cer11ý 01.01.2015 

DozorlJ rada Clen Ml""lav Drilssler Ing. 08.02.2006 

Předseda dozorčí rady Micbal Kreji!f 01.01 .2015 

Clen Jan Pllala Mgr. 11.04.2011 

Clen Adam Ludvik Kwiek 01.01.2015 

Clen Miroslav Neclvrdek 11.04.2011 

Clen Jll'íKorenfk 01.01.2015 

Ověřeni řádné úěetni závěrky provádí auditorská společnost: 

RK- AUDIT, spol. s r. o. 
Vrchní 1568/37 
747 05 Opava-Kateřinky 
IČ: 62303538 č.osv.: 145 

• ,, 
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