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t.

činnolt pl9dgt Y9nltva
Řádná valná hromada Čgské námohí plavby a's' (dál€ jen ČNP a.s.) so v roce 20í2 konala
22.6.20'12. V obdobi mezi valnými hromadami ie spoléčnost řízena představ€nslvem. V íoce
2012 p.acoualo pfustavens{vo ve složeni: pfuseda ňsíavenstva lng. Pďr Koutek'
mistopředseda představen8tva lng. Miros|av winkler a č]en představenstva pan Vladimir
MalovÍk' csc.
Představenstvo ČNP a.s. se v obdobi od koíání řádné valné hromady v roce 2oí2 sego
na sedmi zasedánlch a pfijalo řadu Íozhodnúl per rollam. zabýtralo se pÍowzÍ]imi ota(ami
společnosti' inwsticami, iešenÍm pohledávek za dlužniky' organizačnlmi a persorÉlnimi
ál€žitostmi a problhaiíclmi soudnlmi spory. V gouladu s podnikatebkým ánÉíem
schváleným Édnou valnou hromadou se ČNP a.s' soustředila na inveslice do nemovitoďí
v České 

'Íepublice. své aktivity ve Velké BÍitánii ČNP a.s. ukončila prodejem dceňné
společnosti c'o's. BULK (LoNDoN) L|M|TED. V České republico ČNP a's' investovala
do nákupu podílu ve společností WNEHoUSE a_s., kte.á vlastni n€ÍÍlovitosti v obbsti Praha
- ápad, do nákupu podílu ve společnoíi 2 PRo a.s'' KeÉ ýagtnl n€movitosti v oHasti
Praha . východ a do nákupu řadové vily v Pfaze 5.

stav maietku lpol.čn6ti t 3í.í2. 20í2
PenÍze v bance a pokladní hotovost 11 795 317'0E Kč a 154 430'27 GBP
Nemovitý majetek (budovy a pozémky) jé umíslěn v těchto lokalitách:
1)v Praze 10- administrativnl hJdova
2) v Praze 5 - 4 bytové domy' ga.áže, prodejna, výrobna a rěstauracc, ladová vila
3)vPraze6_bytovýdúm

ll. lnÍoamace o společnosti

Obchodni fi.ma:

Sidlo:
Kontakt:
É:
Dlč:
RoistříkoÚ !oud: Městský soud v Pr.ze
spoleěno3t zap3ána: oddíl B Xxxvl, vlďka 39
Dafum z.ložonl: 27'března 1959 na dobu neurěitou
Právnl řád a přávnl přgdplr, podlo ktBÉho byl. 3poločno3t zaločom: -ákon ě.

243,/í 949 sb-
akciová společnostPráYnÍ fo,ma:



stanovy 3polečncti: ze dne 3.ěrvna 2011 jso! k nahlédndi ve sbiÍce listin
u Méstského soudu v P.aze, pÍacoviíě slezgká 9 a w$ových stránkách ČNP a_s.
základnl lapitál : 177 977 5oo'- Ké
celkový poórt vydrných c.nných p.pí.ů: k 3í.prosinci 2oí2 je 187 310 kusů akciÍ
JmonoYllá lpdnota:
Druh akcií:

950 Kě na iednu akcii
km€novó akci€

Forma a podoba akcli: na majitele, aaknihované
Pozlce společnolti Y podnitrt9lslám !o!k!Poní k 31.12-m12| ČNP a.s. ie mateřskou
spoleěnosti' dceňné společnosli isou: c.o.s.-URANUs LTD. (néaktivní, v procésu likvidace'
ČNP a.s' vlaďní 90% podíl v€ 8poleěno6ti), TRlcoLoR HoLD|NG LTD' (neaKivnl, ČNP a-s'
vlastní íoo% podíl ve sPolečnostD' ČNP a.s. dÉi 'loo% podílve spoleěnosti oUEsTHoUsE
a's.,50% podil ve společno8ti DEx TEMPUS e.s'' 90% podíl ve spobčnosti wlNEHoUsE
a.s',34% podll ve společno6ti 2 PRo e.s. a 5% podil ve společno€ti Český lodni
a p.ůmyslový lggistr, s.Í.o. ČNP a.s. nomá Uzavřenou oviádací smlouvu sádnou
spol€čnosti. ČNP a.s' .lemá Žádnou organizačni jednotku se sídlem v zahraniči'
Dle výpbu z centÉlního dgpozitáře cenných paÍýru kdatu konáni poslední řádíÉ val.É
hromady společnoďi ČNP a.s. nenÍovládanou o€obou.

lll.činnost společnosti

Hl.YnÍ ěinno6Ú čNP ás. ie pmnáiem a správa vlaíníď i píonajatých nemovitostl v ČR.
V oblaďi výzkumu a \.ývoje a ochrany životnlho prostiledi ČNP a.s' nemá ádné aKivity_

V posledních třech účetních obdobíďl (pňčémž v roce 2oío jsou lbaie dle lFRs) měla ČNP
e.s. nás ci

ív tis' Kč) 2012 201'l 2010
TrŽbv z pronáimu Í€movitostí 16 475 't 9 664 20 107
ostatní orovozni tžbv a vÝnosv 't42 288 133
Vúnosv z db{'hodobého fin. maielku 795 3t9 324
výnosové ú.ďv 'lí9 29 52
ostánl fi nančnÍ výno6v,/nákladY - t8s l05 - 208

Melroční poklés tžeb ie oýivňován zhoršenou aituací na tňu' kde z dl]\rodu klizg a wšši
konkurence nabÍdky píonálmů kance|ářských i nebytový& prostor docházi k poklesu cen
za proď4em' ke zvýšéné íluktuaci náiemniků i pÍodloužení doby k získání nových ái6moJ
k pronáimu'
U pronájmŮ obytných pÍostoÍ také narústá konkurence. Funguiící obranou 

'e 

poslq/továnl
kvalitnějšich služeb nájemníkŮm a důraz na dob{ou pověgt solidniho
a b€zproblémového pronajímalele schopného ře'ait požadavky nájemníků' především téch
zehreničn lch.
ČNP a's' zajišťu'e správu a lHÍžbu vlastnlch nemovitosti, dálo zejišťuje pÍonáimy vlaslnich
neínovitosti a to vlastnÍmi prosťédky i p.ostfunictvlm realitnÍch kanceláři' od EpoléčnoEli
oUEsTHoUsE a's. je v dlouhodobém pronájmu bytový dům v PÍaze 6.
oúsledkem zhoršéné sifuace v oblasti pronájmů nemovitooli i krizové hoopodářské sit!.!ac! ie
naruslajlcÍ obiem pohledávek a sqldnich sporu.
Většina soudních spo.u se týká právních vztahú sowisejlclch s pÍonájmem nemovitého
majetku ČNP a's' Jedná se bud o vymáháni dlužného náiemného, nebo o spoíy sowisejici
s ukončenim nájemního váahu' cNP a.s. v Íoce 2012 v r{ř-ici v€dbjšího účastnÍka
pokračovala v soudnim sporu' kdé se Žalobcg doínáhá neplatnoíi ástavního práva
zřízeného ve prospěch ČNP a.s. s ohledem na aktuálnísituaci ČNP a.s. nemohou b^o spory
ásedním způsobem ovlivnit situsci ČNP a.s'

PracoYněpÍáv.ll v2t hy pn počlu 13 zaměďnancu isou b€z vá'ÍÉišIch probLámú.

V roce 2oí2 by| pÍůměmý počei zaměstnanol13 z toho 3 v ňzení a adminislrativě
společnosti, 10 v technické spíávé a zaiištěni ncfiovitosti.



vývoi ho6podaňoni čNP as.
Aniv Íoce 20'12 se nezměnil trend započďý již zmlněnou svétovou ekonomid(ou kÍizÍ, který
se projewje v nižšim ájmu o pfonáiem kanceláří, nebo gnahou nájemcú co nejvic€ ušetiit,
například pronájmem minimálního prostoÍu potřebného k podnikání' Řada bývalý$ náiemcll
ukončila podnikánl, nákterým s€ n€podaňlo wrovnat svó ávazky Wěi ČNP a.s.
a společnosli proto narůstají pohHlivky. Konku.ence v p.onejímánl kancelářských prostor
nabizí stálé víc€ nově postavénýďt, nebo modeÍnizovaných kancalářských cerrter v Praze
a to i ze nižší oeny' Podll neobaazoných kancaláří v budové ČNP a'g' se tak oproti
pfudcházejÍcím rokúm ještě zvýšil. ČNP a.s. čelí i pok|esu pňjmů z pronájmu byto.
obsazenost se sice ínímě zlepšila, ale i tak se nedaři tÍvale pron4moú všechny byty.
PlalebnÍ morálka řady nájemníkú .ie špáná' dochází proto k iejiďl ěastější obměně
a do zajišténí nového nájemntka neni realÉována žádná tŽba náiemnáho' Mnozl, zejména
zahranični nájemníci pňšli o práci a odcházeji' aniž by jim zústaly prostředky na úhradu
dluhu, pďud pňesahuje pHem složenou kauci'
Finančni situace společno8ti 'i9 prozďím stabilnÍ a to i př!3 uv€dené n€gáiml i6vy púsobící
na trhu. společnost nemá ádné dluhy a své uznané finančni závazky plni řádíÉ a včas'
Maietek ČNP a.6. je p.ůtĚžně lÉÉován' ocenění maietku k 31-12'2012 nebylo z úspomých
důvodú pÍovedeno a s přechodem účánictví na české Účetni íandaÍdy v roce 2011 n€ni ani
Vyžadováno tak, jak tomu bylo dřiw dle mézináÍodnich li|četnlch standardú_ \4ýsledek
hospodařeni v roce 2012 je áráta 49 58o tis. Kč' z toho ,16 822 tis. Kč činl áÍáta z Íinančního
hospodařeni, lzniklá z dwodu účetní áÍáy způsobené finančnlmi náklady na po6tupné
pořízení podílu ve společnosti c.o.s. BuLK (LoNDoN) L|MITED v minulýó letech'
po přepočlu na Kč dl€ měnového kuzu k bÍilské lible v době pďizeni. V dalšlch letech blde
hlavnl činnostÍ spobčflosti i nadále pronájem a spÍávg Ylastních nemovitosti v ČR'
Hlavni wbrané položky Íinančnlho plánu v ČUs na Příští obdobi (v tis. Kč):Íinančnlho olánu v cus na příští obdobi (v tis.

20í 3
Tžby í6 80o
Sooltube 7 700
osobnÍ nákladv it 300
Odoisv 3 t00
ostatni přiimY 450
ostatní náklady 560
VÝsledgk hosDodaňen{ 1 590

přehled o zrněnách vlastniho kaFitálu ve íormě sÍovnávaci tabulky za poslední tň účetní
období Ív tis-

rok (údaie k 3í'12.) 2012 20'l í dle
ČÚs

2010 dle
IFRS

vlaBtní ke.itál '170 795 ím 691 320 792

Výsledek hospodařeni po zdaněnl z běžné činnooti ČNP a'3' pfipadajíci
na akcii za tň Účetni oódobi bez xonsoÍdace

- v rooé 2012 2011 dle CUS 2010 dle IFRS
VÝsl- hosp. tis'Kč 49 580 660 .48 696

celkoyý počet 6kcii l873í0 187310 187310

vÝsI hosp' na í akcii _ 264.69 Kč 3'52 Kč -259'98Kč

V minulých třech účetních obobích dividendy nebyly wpáceny' diúdendová politika -
Íozhodnuti o výplatě dividend přisluši řádné valné hromadě lNP a.s.

Auditor
R-audit' s.r.o., 15o 00 Praha 5 ostÍovského 25v3, zapsána v obchodnim rBjstřÍku Ms PÍaha
oddíl c, vlqžka 20496 od 31' kvána 1993' člslo auditorského opÍávnéni 124' udaje za rok
2012 byly auditovány v rozsahu účetni ávěÍky zpÍaco\'ané dle českých Účetníď standaÍdŮ
výroční zpÉvy a zpíávy o váazÍch



lV. Zpráva o wáazích

čNP a.r. k 3í.í2.i'ot2 ncnl ovLdanou orobou'

ČNP ostech:a.s' k 31'í2'20'12 vlastnila vice neŽ 1o% podÍl akcjí v násl€duiicích
C.O.S.- URANUS LTD..Valletta 90%
TRICOLOR HOLDING LTD.. Nicosia 100 %
QUESTHOUSE a.s. 100%
DEX TEMPUS a.s 50%
WINEHOUSE a.s. 9ooÁ
2 PRO a.s. u%

s ádnou z výšé uvedených 3pol€čno3tí nonÍ uzavř"na ovládacl 3mlouYe.

Akciové společnosti QUESTHoUSE' DEx TEMPUS a WNEHoUSE a.s. vypracovaly zpfáw
o vzlazich ínezi ovlád.iicí a oýád8nou osobou a o vztazich mezi ovládanou osobou
a ostalnimi osobami ovládanýma stqnou ovládajÍcí osobou a ulďily j€ do sbl.ky listin.
společnoíi se sídbm u zahÍaničí zptávy o váazích r'epředkHdajl.
se společnosti oUEsTHoUsE a.s. je uzavřena ná9mnl smlouva na kancalář
a dlouhodobá nájemni smlowa ze dne 29.12.2006 na oby{ný dŮm v Praze, nájemné je
stanovené ve smlouvě a v dodatku k této smlouG ě.2.
zE vzáiemných hospodářskýď \.ztahú s Ýýše uv€deíýni spol€čnostni nerznikla v roce
2012 žádrÉ stÍaně újma.
Právní úkony v roce 2012 se týkaly sporu
a QUEsTHoUsE a.s_ stály vždy společoě
společností není veden soudní spoí.

V PÍazé dné 27 února 2o1 3

s někteďmi náigmnlky, kdy ČNP a.s.
na jedné straně' s žádnou s dceňnýGh
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ZPRÁvA xr'zÁvrsr,Érro AUDIToRÁ

AuditorskÁ zpnáva pro akcionáře česká námořDí plavba a's.,
se sídlem Prabr 10 - Střašnic€' Pďeřnická 1ó8, IČ| 000 0r 082.

PÍovedli jsme audit přiložené účetní ávěrky společnosti Česká námořní p|avba a's.' L1erá s€ skládá z
rozvahy k 31.12'2012' výkazu zisku a áráty za rok končící 3l'l2.20l2 a přílohy této účetní ávěrky,
která obsahu'ie popis použ'ých podstarných účetnich m€tod a další vysvětlujíci infoťÍnace. Údaje o
sPolečnosti Ceská nálnořni p]avba a.s jsou uvedeny v bodě 1' přilohy télo úče1ní ávěrky.
Statutámí orgán spo!ďnosri Česk{ námořní plavba a.s . je ďpovčdný za seslaveni účetní ávěrky, která
podává věfný a poctiyý obraz v souladu sč€skými účetními předpisy, a za takoÚ vnitřní kontrclní
s}stém, kteď považuje za nezbýný pro sestavenl účetní ávěrky ták, aby neokahovala významné
(materiáldí) nesprávnosli zplisobené podvodem íebo chybou'

Nďi odpovědnootí.ie vyjádřit oa ákladě našeho auditu výÍok k télo účetni áu,r""' ouon j"Ín*r*-,
vsouladu se zá,konem č. 93/2009 sb.' o audilorech mezinárodnlmi auditoÍskými standardy a
souvisejicími aplikačními doloŽkami Komory auditonl Ceské republiky' v souladu s těmito předpisyjsme
povinni dodržovat elické poádavky a naplánovat a Provésl audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu'
Ž€ účetni ávěrka neobcahuje výmámné (mateÍiálni) nesprávnosti'

Audil zahmujc pfovedení auditorských postupů k ziskání dúkazních informací o člístkách a údajich
zveřejněných v účetni ávěÍce. Výbčr poslupú ávisí na úsudku auditoÍ4 záhrnuji€ím i vyhodnocení Íizik
významné (materiálni) nespnívnosti (dajů uvedených v úč€tní ávěrce způsoberE podvodem nebo
chybou. Při vyhďnocovánl t&hto rizik auditor posoudí vnitřnl konlrolní systém r€levantní pÍo sestaveni
účetní ávěrky podávajicí věmý a pocliý obÍaz. cilem tohoto posouzeníje navrhnout vhodné auditorsté
postupy, nikolj vyjiidřit se k účinnosti vnitřTlho kontrotního s'stému účetní jednolf,y. Audit téŽ záhÍnuje
posouzení vbodnosti pouaých úč€lních mďod, přiÍněřenosti účetních odhadů pÍovďených v€d€ním i
posouzení cclkové pÍezenta.e účetní ávěÍky.
Jsme přesvědčeni, ž. důkaaí informac€, kteÍé jsme získali' poskÍují dostalďný a vhodný áklad pro
vyjádřeni našeho ýroku.
Podl€ našebo názoíu úč€tní ávěrlg podává věrný a poctivý obrez aktiv & p.Šiv spolďnosti česM
!ámořTí plaÝb' e.s . k 3l.12'2012 a ííkl!dů' výnosů r Yýsledlu iejíbo hoŠpod'řcn{ Ža Íč€tDí Iok
končící3l'l2.20l2 v soul'du 3 č€skými úč€tnimi předpisy.

Místo a dafum v'?racováni zprávy:
Y Praze, dne 22.4.2013

AuditoŤskí íirmrI R- audit' &Í.o.
oprávnění t(A čR č. l24

st'tutární rÚditor: lng. Radnilr Špíškoví
opřávnční KA ČR č. 1326

#-
sidlo společÍosti : Práhá 5, oslřo\skébo 253/J
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BéŽné účettiobdobi

Brulto
1 3

AKŤlvA cELKEll 0' 02 + fi + rl + 6l) 0oí ' -55 3íl 17576" 193 59C
Pohledávky za Up*hý základni kapiiá 002 0 0 0 0

B Dlouhodobýmai€t t (ř' 04+ í3 + 23) 003 . ít6 332
BI

2

3

5

6

7

I

oloÚtodobý néhmotný malét€l (t05 a' .l2} 00{ 6 $12 !
005 0 0 0 0

Néhmohó výsledky výzkum'r a vývoie 005 0 c 0
007 672 ,6-t2 0

008 0 c 0

009 0 { 0

]iný dlouhodobý néhmrhý maj€t.k 010 0 c 0
Nedotorceny dlouhodobý ňehnolry Íharetet 011 0 C 0
PoskyťÚlé zálohy ňa dlot]hodobý néhmobý hajélek 012 0 c o

B. lt.

Blt 1

2

3

4

5

6

7

I
s

Dlouhodobý hmobý mal.t.l |J.11 aŽ 22:) 013 :s4 í : 's7 rE2
011 20 860 ! 20 860 't 9 91:

015 112 329 -46 662 65 647 73 339

samoíahé movile věci a souborymoviý.h věci 016 7 191 331 160 (
Pěslitelské cělky lryalýfi Porcsfu 017 0 ! 0
Dospělá diřata a ]€jich skupiny 018 0 0 0 0

JiÚ dlouhodobý hmolný m€jelok 019 0 0 0 o

Nedokončený dlouhodobý hhotď ma]elek 020 0 335 250

Posk}ňUlé zálohyna dÓuhodoby hlnohý naietek o21 166 -166 0 0

oceňováci lozdil k nabýému majetku o22 0 0 0 0

B

B

l

lI 1

2

3

6

7

olouÍpdobý flnanční m.Jetér (ř' 24 ., 30) 023 0 7t r11
podily _ oúád.ná ogoba o21 4226A 0 1225A 72 549
Podlly v účetnich jednotéch pod podslatrrým vlivem 025 o o 0 0

ostalni dlouhodÓbé cehné papiry a Podíly 026 17 062 0 17 062 598
PúJčky á úvěry ovládaná lPbo ov}ádajicl osoba' podďálný

02I 0 0 0

J]ný dlouhodobý fhánčnl majetok 028 0 0 0 0

Poňzovaný dlouhodobý fnáňčni majót * 029 0 0 0 0

Poskybdé zálohy na dlolhodobý nnánčhl maiělek 030 0 0 0 0
řarruď zqac*artastzÁl á ; ca|gar' ,rÚ.JŤ 

' '@|d!é 
Ímrdaa|8*:d.lbÝ.ý]žnáinžiblrý'a*a.afiíď-@

1



NsttoBrutlo

I 2 3
oběžná attfua (ř' 32 + 39 +4t + 58| 031 29 43!

c.t aisoby (ř33 až 38| 032 Žc
cl1

2

3

5

6

033 0 0 0 c
Nedo končená ýrobá a Polotováry 034 0 0 0 !

035 0 0 0 0
Mladá a ošalnl alÍátá a ]e]ich skuPny 036 0 0 0
zhÓži 037 21 0 21 2C

Poskyb'né zálohy na zásoby 038 0 0 o
cl DlouhorloDé Pohlédávlry ('. 40 a' 47) 039 0 1 0
ctl

2

3

5

6

1

8

PohedávNy z obchodnich vztahú 040 0 o ! 0
Poh édávky - ovládaá nebo ovládaiici osobá 041 0 o 0 0
PohledávkY _ podíabý v|iv 042 0 0 0 0
Pohledávky za spoléčnlky' člěny drÉstva azaúčaýniky

043 0 0 0 0

Dlo!hodobé poslí/b'dé Žálohy 044 0 ! 0 0

045 0 0 0 0

046 0 1

odloŽ€ná daňová pohlediiťka o17 0 0 0
c Klátkodobé poht€dávty (ř.49 až 57) 048 13 2E

2

3

5

6

7

I

Pohl€ďáÝky z obchodi|<h ýáahÚ 049 22 -530 2 432 2 481

Pohledávky ' oMádaná n€bo ovládajioi osoba 050 I 782 0 I782 9117

Pohledávky _ podstahý vliv 051 0 0 0
Potýedávky za sPolečnilry' č]ény C'UŽstyá a zá Účashiky

052 0 0 0

sociáhi zábézpóčénl a zdravolr'l pojištěni 053 0 0 0 Í
slál _ dáňové pohledávky 054 25! o 259 162

KÍálkÓdobé poskyt'uté zálohy 986 0 986 830

056 395 0 395 414

057 c 0 0 1

c tv. Krátkodobý ínančnl n.Jelet lř 59 aŽ 62) 058 16 664 t6 554

c tv. 1

2

3

059 78 0 78 9,!

050 't6 476 0 16 476 13 503

Klákodobý c€nné papÍry a podlv 061 0 0 o 0

Poňzovaný kákodobý fnaněnl maietek 062 0 0 0 0

DI
ot. 1

2

3

Čásové rozlÉeni {ř. 64 až 66) 063 0 0

Ná\lady piíštich obdobi 054 0 0 0 0

Komplexnl náklady příšliďt období 055 0 0 0 0

056 o 0 o 0



BěŽné úč

5 6
PASIVA CELKEM (1.68 + 88 + t2tl 067 193 55!
Vlastní tapitál (Ž 69 + 73 + 79 + 83 + 67) 068 190€9:

1

2

3

zálladnl l(apbi| (l.70.Ž 72) 069 :177 9i{ ť7 944
záktádni kapilál 070 177 915 177 944
Vlastnl akcae a vlastn i obďlodni podily (-) o11 0

změny základního kapitál! 072 0

2

3

5

6

KaPitálové íondy (l.74.Ž 79) 073

071 0 0

ostatni kapitálové Íondy 075 0 0

oceňovaci rozdiý z přeceněni majétku a závázki 076 í16 -29 535
océňovácl rozdÍly 2 Přeceněnl pň přéměnládl 077 0 0

Rozdí' z pléméfi spoléénoíl 078 0 0

Rozdlly z oc€nénipn ďeměnách sPo|éčnosť 079 0 o

A t.

1

2

RéŽé.vÍi Íondy' nde .lný íond a ostahl 
'ondy 

Ž.zl.h, (ř' 8í + .2) 080 16186
zákomý lézérwí fond / Nedělilelrý Íond 061 t6 519 16 486

slafutánl a ostablfondy 082 I 0

2

3

ýýsl€der hospodářénl mlhul'ch lct (ř. 84 až 88) 083 25 761 25 t31

Nelozdělený zisk mihuiých l.l 084 25 761 25135
NeUhrazená ztála ninulých l.t 085 a

Jiný Výslédek hospodařeni minulých lél 086 c

\rýsl€dér hospodaňéní běžného úč€llíbo období (+/_)

iř'o! _ (+09+ 73 +79+!3+ 88 + í2'|}

0E7
-tt) 546 660

B clzlzdroré (í.89 + 94 + to5+ í17) 088 2 S50

BI
Bt.r

?

3

R€z.rvy (ř.90 aŽ93l 089 í5Í
Rézeryy podle z{áštnich pÍámích předpsÚ 090 152 158

Rézérva na dúchody a podobnézávaky 09l 0 0

Rezérva na daň z Piíjmú o92 o 0

093 0 0

B. .

B lt. 1

2

3

4

5

6

7

I

I

10

Dlouhodobé závazly (l' 9s až í04) 094

závázky z obchodnlch ýzlahú 095 0 0

závaky _ ovládaná nebo ovláda]iciosoba 096 0 C

závaky " podslalný vliv 097 0

závaky ké sPoleffikÚm' členúm dn'stva a k účast kilm sdruŽení 098 0

olouhodobé přija!é Žálohy 099 0

100 0

Dlolhodobé směnky k úhra.lě 101 0

102 0

103 0

odlož6.ý d-ový závd.k 104 243 275
I



Béžné úč

5

Min.Úě

6
B l

B lll. 1

2

3

5

6

I

9

1C

11

K.átlodobé závaz*y (ř 106 až íí6) í05

závaŽky z obchodnlch \.áahú 106 84 1019

Závdky' ovládanáneboovládejlcl osoba 107 ! 0

závzzkl _ podstahý vliv 108 0 0

závazky ke společnikúm' člefum dn'stýa a k úěásbíkÚrn sdru2énl 109 0 0

záÝazty k 2aněstnanďm 1í0 181 199

záve14/ ze so.iákliho 2abezPéčéni a zdravolního pojišlěnÍ í1í 142 131

stát' dá'tové závaky a dotacé 112 í16
Kalkodobé pňjáá zálohy 113 1 067

114 0

115 938 1 004

116 2 035

Btv

2

3

Bantovnlovóry a !ýpomocl (ř. 'ltE aŽ 120} 1t7 0

Bánkoni úvary dlouhodobé 118 0

kráttodobé bankolhi úvěry 't 19 0

Ktátkodobé Ínáhčn] výpom@i 120 0

ct
cl. I

2

časové tozlišeni (ř.l22 + l23) 121 1

Výdaje pňštich obdobi 122 0 0

ViŤosy pílštlch obdobÍ 123 9

P'ávni íorma Účélnl jednotky

DlČ c200001082

Předměl podnikánl n€bo jiné činnosli PÍonájem vlasthlch nemovitostí

lfr,t
17.04.13

15:15



ke dnl 3'1.12.20'12

sl!Ío' ly(lÍaÍéer'o mirlopo&!íCfori

poČémlcka 
1 6a-Ě,

10 a2 Praha í0
100 99

TEXT skúečnost v účétním obdÓbí

1 2

01 0 c

'Ják ady liÚďožáró ÍÉ pl od'é óo'i 02 0 c
obchodni ma.žé {l.0'l{2) 03 0 t

. 1

2

3

výk6ny (Í. 05}06+07) 04 1617: :19 66,
TŽby zá pfudej ý*ttlch Úrobko á s|!žéb 05 t6 475 í9 664
Změna slaw z&ob vlaslr'i čimoď 0 o

07 0 o
B

B1
8,2

oďaba . {l. 09*ío} 08 :8
á maténáfu a lergi€ 09 3 666 3 655

slýby ,
10 4 643 6 259

Plldanáhodnola l.o3+{l{B) 11 7 9,t€ . 97
c
c. 1

c2
c.3
c.4

12 4 563
vzdověfiáldsdy l3 2 66í 2753

14 675 675
í5 1 177 't 015

í5 119 119

D. 17 686 525
E. 3dPFy dloúodo!ého rl€hmobého a hm] ía 1728 4611

tl
]li. 1

2

TlŽby 
' 

pt6dcj. d|ounódÓbéno m.'.fiu a maMálu {Í. 2o}2l ) 19
Tžby z prode]e dlouhodobého maj€tku 20 0
llŽby z prodeie řnat.nál! 21 o

1

2

22

23 0
21 0

G i84 352
ostatr prcvoŽnivýmsy 26 142 284

H csta'Í pÉYozoi náRad} 27 616 15
Převod provoznich VýnosÚ 2A 0 0
p'€vod píovoňlďi náHátřl 29 0 0
Provo'nl výšléd€r to5Po.lai.ni

lli.t 1 -12,17 - 1a+ E az-zt* 2o-27+(-2a){-2r)r

30 +7ót 67S





s6v pénéznlcn ProsmqÍu a Pencznrcn.xwaEnur na zacáll(u uce!'ho oDdoDl 13 5

z učetnl 
'sk 

ňBbo zl'ríla z běŽné éinnosli pLd zdaněnlm ,19 584

412

415
410

Upra\y o nep€něŽni op€rácé 3 aol
odlisy stálých akrya umořováni opláVná polo2ky t nabýému majetxu 4 72t
změna staw oPlMých poloŽek' lézeN -6
zisk z prodeje ltálých akbv 0
VýnÓsy z dividend a podilúnazisku

'795
vyuČlováné nár]ádové úrcky s vyjhkou kaPilalEoýanych á vyúdóvana výnoÝÝé 

']rckY-
11

Připadné Úpíaly o ostainl n€pěněŽni op€race
clstý p€něŽ'l tot z Prcv'činnolti Př.d Ž.laněnlm' zinfuaml Drac. taDltáÚ' mim.ooložranll 45 77

4.2
A?1
422
A.Z 3

Zmsy staw n€pěněŽnich složsk p.acďnlho kapnáLr
změoa stavu pohledáve! Ž proÝozni čimosli' ďéchodný.h Úč{] ahiv 4?i
zmďa stavu krátkodobých Žávázkú z prcvoznl čhnoí'' přéchodných Účlri p*iv 2 14t

1

Změna s1aw káttodobého fnančnÍho majétku něspadaiicího do peněŽnictolosť' a ctwabnú
clstý peněžni tol z Provoznl člnňosÍ před zdanědm a mimoládnýml oolďkanÍ -43 I
Vvplacené úrckV s wiÍmkou kaDilalizovanÝch

1l
zaplácenádaňzpÍijmúŽabéžn@čimostadomalkydanězaminuláobdobl
Příimy a výdajé spoiéné s mim ořádným hospodálškým výsl.dkém vě.t ě daně Ž ďlimŮ
clstý Dené'ni to^ z Dfovozi clnnosn
P$aŽni bty z an?cEtiori éa!.bs!

a1 výdaÉ spoiené s nabylim stálých áRý 15 591
B2 Příimv z oíodéie stilých ahiv
B3 PújčkÝ a úvérv sDí|zněďm 6obám

clstý Déněalí b^ vdahul'cÍ ,. h hlv.Bda čInnosai 151
I

c1 DopadY změn dlouhodobÝ.h''ěšp k'tkodobých závazkl) -34
C2
c 21
c 22
c 23
c 24
c.2 5
c ?6

ooPady zŤěn ýashiho kapilalu ná pene2ni P.osť€dty a ékvivaleÍrly 30 47!
Zr'ýienl peněŽnlch p'osfedkŮz dwoÚ] zwšenizákladri\o kaptálu' elni$iho ďia dtd' 0
VWl*éní podíl] na vastnlm iménl společnÍkúm 0
oalšl vklady p€néŽnÍch prošťédkŮ společnikŮ a akciÓnáiú 705
UtÍada zlráty špoléčňlky 0
Piimé Dlalbv ne vrub fondú 29 68r
ýýpleené dividendy n€bo podily na uisku včetlě zap]acené daně 0
Cls.ý FaněžnÍ lok vzdlúíci 5. h nnančnÍ čIhno!,'/

clslé zv,ýšenÍ résD. snlžéní Denéžnlch bÍo.ai.<hú
R. stav p€néŽf|lch DÍostledtÚ á De .tvlvalcntÚ llá loncl úč.blno oDdobl 165S

Podpisoýý ziŽnam o&by odp.vědné á *3távéní účelni áwlty Podpi$vý zá2Mn .Eníimlho orqánu n.bo ívz'cke o$bv'

/// ř
V Ut"-



Plllď. k účélní ávéB !poléč.o6Ú Č*ká námořnl pl'úa a s'

' P;iloha i€ zpracována vsoul.du svyhláŠkou 5oo/2oo2 sb' Ve znénl pozděÉlcň předpisú' klérýfi se
slanovi obsah úcélnl Žávěúy prc podnilalélo' Údaj€ přllďy vychá7ejí z úéetnictr pisemnósti irtetni porott<y
(Účelni doklady' učetnl knihy a oďá]nj Účotri pls€mnosti) a zdašict podkIadů"tleÉ má učelni i6dnotk;
k dispozici Hodnotove údaje jsotJ vyiéZiny v célýď tisicich Kč' pokud neni uvedeno jinak'

Pň]oha je zpla.lváná za úč€tňi období počinailcl dnern 1' lédna 2012 a končicí dnem 31' prosince
2012

1. obecné údajé

1 '1 ' Popls účetni jednotky

obchodní Íi]ma : česká námořni plavba a's'

sídlo: Poěernická í68, 100 99 Praha'l0

Pávní Íořma: akciová sPolečíosl lěo: oooo1o82

Ro.hoduiÍci pa.dnrět činno6ti: pronájem a správa vlastniď i proíajatýď nemovilosti

Dalurnv"'niku společnostl: 1'4'1959

1 .2. osoby podilejÍcl se na 2ákladniň kepltálu účetnl je.lnotky vlco n.ž N%:

iméno řy.lcké osoby,
název přávnickó osoby

bydliště' 3ídlo slo.'ov.né úaelna obdod - r drfu tonani
řadnó v.lnó ňmady v řoc. 2012

podil ti- o/"

|ndemina lnEstmérl Holdit! B.itšké Pa.enské os|row 47.147 26,52

43 274 24,32

1'3' základni *apiláI

1 .1. z'něny a dodaw ovedanó Y účatním obdobl v obchodnln rcJstřÍku:

V účetnlm oMobi býa provedéna změna aď.esy přďsedy dozoÉi Íady'

1'5, oíganizační strukura účearí learnolhy e i4í zásadnÍ změhy v uplynulám účgtnim .rbctobi:

společnosl má sldlo na adreile Poč€mická 168' lm 99 PÉhá 'lo - slrašnbe
spo ečnos1 nemá Žádn€ slálé pobočky'
Ke své činnosli nevyuživá obchodni áslupc€'

V o.gánizaóni slrutluře jednotky se v r' 2012 nic nézménilo a nadále ie pÍovoŽován pronájem a spÍáva vlaslniď i
pronajÉíých nemovitosti. společnosl ié óeněna na adminislrativnl píácovniky a provozni personál
obhospodaruiic' spravované nemov]losl]

Běžné obdobi
nominálnÍ hodnota xč

167.310 950 0



Pflo6á l úc.lq ávél6 6poLtno'! cslá náfr'n' pl b. . 3

1 .6' čtanovó gt'tatámich a rlozÓrčIch oígánÍ, k roaýahovému clni:

Eagdslgyenstvo lful iméno a Dl'lmeni

Předs€da lng' Petr Koulék' ýznak současného členslvi 1'l'6'2009, vŽnik íunkc6 9'6 2o1o[4lstopleds€da lng. Miíoslav Winkle.' vznik současného členstvi 9'6' 2o1 o' uznik funkc€ 9.6'201 oclen Vladiml' Valovík' csc'' ýnů souČásnóho Členslvi J'6'2o1t

Dozo.ri rádá
Pledsedá lng. Jaroslav Vydra. vznik souč€sného členstvíod 9'6.2010' Pnik fuíkce 9'6'2otoMistopřédseda Hélena Abery, Pntk současnéhq čleístvl od 3 6'20 1 1 

' 
l,znik funkc€ 3'6'201 1clerové PeterAlan AbeŤy' vzNt soucasneho Členslv 9.6'20í0

Plsluc nébyá Udělena

2. Majetková či smluvní spoluúěast účetníjednotky v iiných společnostech

21. MaJetková sqolut,čast vyššl než 2ťÁ
ie ve společnostecň oUEsTHoUsE a.5', Praha' 10ď/6' oEx TEMPUS e's.. PÍaha, 50%' WNEHoUSE

a's'' Zeleneó' 90oÁ' 2 PRo a.s.' Praha' 34% (společ'rosti TR lcoLoR HoLD|NG LlMlTEo' Nicosia a c'o's'-
URANUS LTD',Vallétg nejsou .kt'f,í)

3' zamóstnanci společnosii, osobní náklady

Žarně3řnncl cclk rn z toho ňdících

účétni
Předchozl

obdobi
úěctní úěelnÍ

PÍúměmý počel zaíÉslnancú í3 13 0 0
2.661 2.?53 0 0

odměnv členům stafutáfnlch oroánů sDolečnosÍ 450 450 0 0
odňénv člénúm dÓbrčích omáfú lrÓléčnos|i 225 0 0
Nákládv n' ŠÓ.jálni z€bE@čeni 1 177 1.016 0 0

119 19 0 0
osobnl nákladY celkem v tlB. Xč 4.632 4.563 0 0

4. PGh/tnutá Peněžitá ěijiná plněni

Býl/alým č|enúm orgánŮ nenlposkytováno žádné plnění.

výae péněžniho a naturálniho plnění ltáv.iícam čl€nú'rr orqánů

druh plněíí
BtetJÉmich ňdÍcÍch

minul€ baŽné běžné
obdobi období

0 0 0 0 0 0
0 o 0 0 0 0

Důchodové ořiooúŠtěnl 25 25 o 0 0 0
Bezplatné UŽiváni os'aula a 59 0 0 0 0

a a? 0 o o 0
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5. Učetni metody, obecné úěetní ásady a způsoby oceňováni

Předkládaná účetnl závďka společnosli byla zpracována na zákiadě zákona Č' 5631991 sb'
o Úč€lniclvía na ákladě opatření Minislérstvá fnanci ČR' rle.ými se stsnovl Postupy účlovánia obsah Účetni
závérky prc podn kalele

5.1. zpúsob oceněni majetku

záaoby

spoleÓnosl neíná vlaslnÍ zásoby'

5.'l.'l. oceněnl dloÚhodobóho hmotného a n€hmďňého ma|étku vytvořenóho Yla9tní činnGtí

DHM a DNM neniponzován vláslnlČinnosť'

5.1.2. ocenění conných paplrrl e podllů

Ve sledovaném Účetnim obdobi společnosl vlastnila cenné papiry a pďily v majetkoÚď účastech.
kteÉ océňovala cenama pořizeni.

5.2. zPůsob stanovení reprodukčni poňzovací ceny

společnost népoužila íepíoduk&li poň2ovecj c€ny.

5.3. změny oceňováni' odPisováni a postupŮ úětování

Ve sledovaném účélnim obdobi n€dďlo v Úcelnii€dnolce k Žádným zménám.

5'1. opnvné položky k maje*u

á) opíavné polÓžky k málítL nebyly týořeny'
b) Byly vytvoř€ny opÍavné položky k pohledávkám v celtové ÚŠi Kč 529'574,

5.5' odpisování
odpasový plán Účelnlď odpisů dlouhodobého htY}olného majetku séslavila účélni jednolka v iníéíních
smémiciďl' kó. vyďázeia z předpokbdaného opoliebenl zařaŽovaného Ínajeiku odpovÍdajíciho
běŽným podmink'mjeho pouŽlvánl' Účetnía daňové odpisy s€ neÍovnaií

ggd!er.i!i4!

Všechny dfuhy n€hmohého a hrnoháho majelku pořizené od 1.1.2003 jsou ÚčetÍÉ i daňově
odpisovány ÍovnoměÍně po celou dobuÉich €konomické životnosti'
lvajelek aŽ do jeho vyřa2eni je v dalovém soubofu počilače' V Íámci použivaného soíwaru je účďně
odépisován od 1' dne náslďujiciho měsice po měsici' kdy byi uveden do provozu a je Účtováno
o odlďené dani'

V násl€duiiciď pňpadech bude oHModepisován:
ď v c€ně pořiŽeni do 20 o0o Kč j€dnoíaz@ě do nákladů v měsici j€ho pďjzeni
b/ v cené pďlzenl od 20.001 KČ do 40 o00 Kč v pdběhu 24 něsí€r] od jeho poňzenl

odpjsový plán !,cetnich odpisů dloohodobého nehmotného majotku vyďázel z usIanov€ni 5 28 odsl. 3
zákona č.563L/1991 sb.. o účétnictvi' DÓdžuie se zásada jeho odepsání v účehicivi nejdéle na Él l€l od ieho
poiízeni' účelni a daňové odpisy se nerovnaií

Daňové odPisy použita m8loda lineám



5-6- Přapočet cizích měn na ěoskou měnu
Při pa]époČ1u dzich měn na česk(ru měnlr pouŽivá spolďnos! akluálni kurz vyhlašovaný ČNB l 1 ' dni

přlslUšného měsice

5.7' stanovení reálné hodnoty majetku a závazkú oceňovaných reátnou
hodnotou

V€ sedovaném otldobi společnosl n€pouŽilá oceněnireálnou hodno|ou.

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu ziskú a ztrát

1. Položky významné p,o hodnoceni majetkové a ÍinančnÍ situace společnosti

í.1. ooměřky d.ně z příimú za minulá účglnÍ období
společnosl neměla doměÍky daně z přÍmů za minulá G€lni obdobi

í.2. Rozpb odloženóho daňového závazku nel'o pohlodavky

Pi lohá k íÍélni 2ávěíé lpol€áEíi Č8ká námini pr.Vb. a 5

odložsnédaně rcl zo12

oŽdil Úzc l ozc 644117a100 64 49211?,00 'l8Ó066'00 34 344.00

6,1 4l' 76í ' '
41a92 717.OO _íl0 966'00 -34 344.00

í.3' Dlouhodobé b.nkovnl úvěry
společnosl nečerpala bankovni úvěry'

,'.4' Rozpls přijátých dot cí na investičnl a P.ovozní účoly
spoléčnosl nečéípala dotac€ na investični a provoznl účely'

í'5. Manka a přébýky u zisob
společnosl nemá ásoby.

2' významné události po clatu účetni závěrky
Ve spoléčnostl n€došlo po dáu Účetnl závělky k Žádným význsmným Udáoslem' ktére by měly mil vliv

ňa dalšičinnost.

3. Doplňujici informace o hmotném a nehnlp.tném majatku

3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hÍrotného marotku

skupine majoÚ(u pořlzovaci cena
v tb.Kč

opÉvky
v ti3- Kč

zúslatková cana
v tb. Kč

běžné

20 860 '19.915 0 0 20 860 19.91s
Stavby 112 329 147 523 46 683 74184 65 646 73.339
samostatné movité
věcle Bouborv m.věcí

7.491 8.181 7 331 8.181 160 o

JinÝ DHi' 0 0 0 0 0 0
Nedokončonú DHl' 2500 0 0 33s 250
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3.2. olouhodobý nehrňotný maleték

Skuplna maietku Poňzovaci cena
v tb. Kč

op.ávky
v tis. Kě

zústat}ová cena
v tiB' Kě

softwař. 672 672 672 872 0 0
ocenitelná oÍává 0 0 0 0 0 0
JinÝ DNM 0 0 0 0 0 0
Nedokončený DNÍ 0 0 0 0 0 0

3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořlzoný formou linaněního p.onáimu
spoléČnost nepoíidila DHM íoÍmou 

'inančniho 
pronáimu.

3.4. souhmná výšé mai.tku neuvedená v ]ozvaze
společnost n€má majetgk now€dený v Íozvaze

3.5. Rozpiš hmďného ma|ctku zatíženóho záEtavnÍm p.ávém
společnosl n€má majelek zaliŽený záslavnlm pÍávem'

1. vlastni kapitál

4.{. Použilí ziskú, Íerp. ÚhÍ'dy ítát
NávÍň na rozděleni úhrady aráý z báného obdobi: společnost pňedpokládá, Že aÍáa bode uhíaŽéná

ze zisku minulých lel-

5' Pohledávky a závazky

5''l. Pohledávky po lhútě splatnBti

Poč€t dnů 3ledovanó obdobI
Ž obchodního
stvku v tiB.Kč

ostatni

Do 30 259
30-90 315 0

90 - í80 135 0

'80. 
vícé o

5.2. závazky po lhútě 6platno6tl

Počet dnů slodovené oMobÍ
2 obahodňIho
stvku v tis.Kč

ostatni
v tis. Kč

do 30 0 0
30-60 0 0
60-90 0 o
90 - 180 0 0

íg0 a vice 0 0

53. Údaje o pohledávkách a závazclch k podnikúm ve sklplně
ČNP a's. eMdui€ pohl€dávtu za společnosti oEx ŤEMPUS a's. v. výši8'782 tis' Kč'

5.4. Údáié o pohladávkách a ávazcich z titulu upl'tněni aástavnlho a z.iičlbv.clho p.áva
společnost nemá Pohl€dávky ani závazky z litulu upl.tněni záíávnlho a zaiiŠťovaciho pÍáva'
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5.5. závazky n.Eledovanó v účotnlclvi a neuvedené v .ozvaz.
spo 8&o3l neeviduje závázly n€sledované v írč€tnidYi a ne{'vedené v rozvgŽé'

5.6.Dalšl rrýznámnópoténcionálnl zt]áty, h. Keřá nabyla v ÚčcanlclvÍ tvořena íozénr.
spo|éčnost ne'sou známy polenoonáhi zlíály' na kleÍé nebyl. v úč€lniclvi tvolená rczsrva

6. RezeNy

minulé období v tl!. Kč běŽnó obdobl v l|3. Kě
ztuL!.k
k 
'.í.

óéÍpáni zúalatét
k 31.t2-

č3rpání zústatek
k 31.12.

153 158 158 152 150 1š2
t58 154 19,8 152 15! ,la2

7' výnosy z běžné činnosti

3l9dolf.nó období v tis' Kě

''hřanlčí15 475 14.622 1 853
i5a 158 0
72 72 0

la,l52 !.asit

8' výdaje vynaložené v pruběhu účetniho období na výzkum a vývoj
spďečiost v pÍúběhu účelnÍho obdobi nevynaložila prostř€dky na výzklm a vývoj.

9' odměny statuÉmímu audibrovi
za povinný audil účetni závěÍlry roku 2012 býs poskytnula odměna ve výši 80 lis' Kč' Zg jiné slLJŽby

nebýa áLdiloÍské spol€čnosli Vyplac€na žádná odména

sestáveno dne: 17 4 20í3 Podpis statutárniho zásfu pce:

{íL



zpEc!!áno v soul.úr s PŘEHLED o zMĚNÁcH
lthÉškou č 5o0/20o2 sb VLASTNíHo K,APITÁLU

ke dni 31-12-20'12
( v celých tisicich Kč )

ob.hodnl fiína nebo jiný ná.ěv

Če6ká námořní plavba ..s.

sídlo' bydlÉlě n€bo Ň5lo
podnikáni ÚčélnÍ pdnol*y

Počemická 168
Praha 10
100 99

Foímuď.pň@hla AslEKT HM' dalwó' ltr..lnt a aÚ{dorská ka.Érlál, W danovqdrn ni.cz' DusÍ'.ss.é.'re.d /
!

Počáleční
zústatek zvýěení snlženl Konéčný

zák ládni f.pilál zaps3ný vobď'odnh r€jstlitu 177 945 0 0 177 945

B základni kapilál nezapsaný v obc$odnÍm rc]sliÍku 0 0 0 o

c. 177 5 XX XX XX
D Vlashiakcie a vlastnl obchodni podily 0 0 0 o

XX XX XX 171 945

E. 0 0 0 0

16 486 0 16 519

G, ostalnííondy ze zisku 0 0 0 0

H, 0 0 0 0

Rozdily z pi€c€nénl nezahmute do řo6podáiského výsl€dku -2S 535 0 -29651 í16

zisk minulých Úě€tnÍch období 25 795 0 34 ?5761

K zlráta mnulých účetnich období 0 0 0 0

I zisk/ztráta za Účelnl obdobI po zdaněni xx '{9 540 xx 49 546

Ce!kem í90 69'l 49 5í3 -29 6í7 í7o 795

oŠoby odpoEdn. a .6l.venl Úó.lni |PodoÉďý ''náF- losoby. kt€É É Úě.líl j.dnďkou

17 04.13

1145
/ny Lt4,b,



Auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2o'l2 a návÍh na vypořádání Výslédku
hospodaření

Česká námořni plavba a.s' sestavila řádnou úěetní záVěÍku za úcetní období
od 1''1' do 3'l '12'2o'l2 dle Českých úóetních standardů. Auditovaný vlýkaz zisku
a ztráty vplném rozsahu, rozvaha vplném rozsahu, výkaz o peněŽnich locích
a výkaz o změnách Vlastního kapitálu jsou spolu s přílohou k této úěetní závěrce
součástí předloŽené V'ýroční zpráVy.

Hospodaření České námořní plavby -a's' skoněilo v roce 2012 následujícími
auditovanými rr'ýsledky, sestavenými dle ČÚs:

Dlouhodobá aktiva 146 332 tis. Kč
Krátkodobá aktiva 29 430 tis. Kč
Aktiva celkem 175 762 tis. Kč

Vlastní kapitál 170 795 tis' Kč
Dlouhodobé závazky 245 tis' Kč
Krátkodobé závazky 4 563 tis. Kč
Pasiva celkem 175 762lis. Kě

Výnosy celkem
Náklady celkem

59 853 tis' Kč
109 399 tis' Kč

Výsledek hospodaření za účétni obdobíje dle ČÚs ztráta -49 545 974,07 Kě

Představenstvo společnosti navrhuje pokrýt část áráty ve \^ýši 23 903 765'14 Kč
z nerozděleného zisku minulých let a zbýek áráty Ve výši25 642 208'93 Kč
zaúčtovat jako neuhrazenou ztrátu minulých let'


