
lng. ottojg_ida -__-..- ZnaleckÝ posudek č. I389/44ll4

Ing. otto Šmída
znalec z oboru ekonomika

Na jezírku 628
460 06 Liberec 6

Zna|ecký posudek č. 1389 l 44 l t 4

STA|{OVENÍ HODNOTY AKCIÍ EMITENTA

STAMEDOP' a. s. (IČ 47673729)

Posudek obsahuje 22 strany textu včetně titulního listu, přílohová část 10 listů.
Objednateli se předáváve 3 identickýchvyhotoveních, 1 vyhotovení archiv znalce.

I. Obiednatel:

STAMEDOP, a. s.
IČ:47673729

U Panelárny 538/1
7721I Olomouc - Chválkovice
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lng, otto Šrnída ZnaleckÝ nosudek č. 1389/44/11

upozornění:

Posudek je sestaven z dat, která byla objednatelem poskytnuta znalci k dispozici v době jeho
zPracováni a z ačekávaného vývoje známého k rozhodnému datu. Za píipadné změny situace po
tomto datu nenese znalec žádnou odpovědnost.

lnformace ke zpracování posudku byly poskytnuty objednatelem, jenž nese za jejich pravdivost a
ÚPlnost Plnou odpovědnost. Výsledky a informace obsažené v tomto posudku nelze interpretovat
jako Prohlášení nebo závazný slib znalce ohledně budoucí situace posuzovaného subjekiu, která
se bude vyvíjet v závislosti na událostech ekonomického a právního charakteru ležicích mimo
vliv znalce.

PřiPadní zájemci o koupi posuzovaného majetku by proto měli provést vlastní analýzy a šetření a
svá případná investiční rozhodnutí založitpouze najejich qýsledku.

prohlášení znalce:

ZPracovatel tohoto znaleckého posudku prohlašuje, že není k objednateli, k posuzované
sPoleěnosti, kjejím statutárním orgánům a kjejím společníkům nebo akcionářům ve váahu
Personální Či finanční závislosti, v zaměstnaneckém či obdobném právním vrtahu, stejně tak
jako se nepodílí naíizeniči kontrole podnikání posuzované společnosti.

Dále znalec prohlašuje, že jednáni o odměně za zpracování tohoto znaleckého posudku byla
vedena tak, aby qýše odměny nebyla nijak závislá na qýsledcích tohoto znaleckého posudku.

A) SITUACE
II. ÚčeI oosudku, znalecký úkol

ZPracovat v souladu s ustanovením zákona é. l5lll9g7 Sb. o oceňování majetku a v působnosti
ustanovení § 143 a ustanovení § 328 zákonač,90/2012 Sb. o obchodních korporacích písemný
znalecký posudek, jehož předmětem bude ocenění hodnoty společnosti STAMEDOp, a. s., tó
4'1673729, se sídlem Olomouc - Chválkovice, U Panelámy 53811, PSČ 772 ll, a zní odvozené
hodnotY akcií emitovaných objednatelem. Dle sdělení objednatele je posudei zpracováván za
účelem stanovení hodnoty protiplnění odpovídající hodnotě rieástnict<lich cénných papírů
obchodní sPolečnosti STAMEDOP, a. s. v souvislosti s veřejným návrhem smlouvy na povinný
odkup účastnických cenných papírů,

III. Údaie o qpolečnosti

SPoleČnost STAMEDOP, a. s. byla zapsána do obchodního rejsťíku v r. l 993 a jepřevažujícími
aktivitami zaměřena na silniční motorovou dopravu a další oúo.y ěinnosti, které hlavni ařtivity
umožňují nebo podporují.

zákl adní i dent i fi kační údaj e posuzovan ého obchodního závod u :

Obchodní firma: STAMEDOP, a. s.
Sídlo: Olomouc - Chválkovice, U Panelárny 538/1, PSČ 772 11tČ: 47673729
Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:
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Znalecký po§udqk q-l3 39/44ll]l
Ilg. otto Šmida

= opravy silničních vozidel
:+ piovozování stanice měření emisí silničních vozidel poháněných vznětovými motory

=+ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až3 živnostenského zákona

+ nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tunY, -

nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tunY vČetně,

_ nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tunY

= zámeěnictví, nástrojařstvi
:> montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařizení
:> ostraha majetku a osob

Další podrobnosti je možno nalézt v přílohové části tohoto posudku.

Iv. popis maietku a dluhů oosuzované společnosti

Předmětem posudku je majetek a dluhy obchodního závodll, podnikajícího v oblasti silniění
motorové dopravy u Óbo.u blízkých nebo příbumých. Posuzována budou veškerá aktiva a cizí
zdroje, která ke svému podnikání používá, tak, aby bylo možno stanovit hodnotu vlastního

kapilalutétospolečnosti vsouladusustanovenímzákonač. 15111997 Sb.ooceňovánímajetku.
Tento posude{je zpracovávánpro účely ocenění objednatelem emitovaných akcií, posudek bude

sloužit pro výše uvedený účel.

K popisu majetku a dluhů obchodního závodu byla použita úěetní evidence posuzovaŇ
společnosti, která zahrnuje soupis majetku a dluhů a všech hospodářských vztahŮ k datU 3l. 03.

i1t+, dál" pak účetní závěrky za období 201 1 - 2013. Jedná se o dále uvedené dokumenty, které

jsou k př,ípadnému prostudování v přílohové části tohoto posudku.

v, znůsob ocenění

Způsoby oceňování majetku používané od r. 1990 se v souvislosti se spoleěensko-politickými
změnami v r. 1989 zaěaly přibližovat oceňovacím standardům obvykle používaným vyspělými
evropskými a světovými ekonomikami.

Metody oceňování jsou ekonomickou literaturou, v závislosti na použitých způsobech výpoČtŮ a

příslušnému účelu ocenění, členěny do dále uvedených tří skupin:

V.], Oceňovací metodv

Metody substanční.
Metody výnosové.
Metody srovnávací.

V. ]. ]. Metodv s ubstanční

Metoda účetnich cen.
Metoda čist}ch aktiv §et Asset Valuation).
Metoda likvidační.

Cena obchodního závodu je určována jako rozdíl mezimajetkem a dluhy společrrosti, jedná se o

nejjednodušší rnetody. Těmito metodami je nejsnáze určitelná výše ěistého obchodního jmění v

o

a

a

a

a

a

a
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lng,, Otto Šnída __ ZnaleckÝ oosudek č, l389/44i 14

souladus§6zákonač.Sl3l199lSb.aceněobchodníhozávoduvsouladus§24,odst.la2
zákon č. l5l/1997 Sb.

Metoda úěetních cen je založena naocenění majetku a dluhů účetními cenami. Toto ocenění je
používáno v účetních qýkazech obchodního závodu.

Metoda čistých aktiv je metoda obdobná, Výsledkem je korektní ocenění majetku a dluhů při
respektování lybraných auditorských postupů s ohledem na zásadu obezřetného podnikání a

tvorby opravných položek. Obvykle je používán termín ,,přeceněné čisté obchodní jmění",
majetek je oceňován s ohledem na aktuální tržni ceny majetku a jeho případnou prodejnost,

Metoda likvidační je v podstatě zvláštním případem metody čist/ch aktiv, kdy majetek i dluhy
jsou oceňovány prodejními cenami tak, jako by obchodni závod vstupoval do likvidace popř.
konkursu.

V.],2, Metodv výnosové

o Metoda diskontovaného peněžního toku.
o Metoda kapitalizovaných zisků.

Metoda diskontovaných peněžních toků (Discounted Cash Flow - DCF) je nejčastěji užívaná
metoda oceňování firem. Ocenění metodou DCF by mělo být použito v případech, kdy
jednotlivé složky majetku společně s nehmotným majetkem společnosti vytváří synergický efekt
pro společnost. Metoda vychází z výhledu budoucích ekonomických výsledků společnosti.

V podmínkách české ekonomiky je za přijatelné časové období výhledu považována hranice 5 -
l0 let. Po tomto období je možné vytvářet plán hlavně pomocí indexace předpovídaných
výsledků. Roční v}sledky v jednotliv}ch letech je nutné převést na současnou hodnotu pomocí
diskontování. Po skončení prognózyje vypočítána hodnota společnostijako hodnota v horizontu
nejěastěji pomocí perpetuitního efektu. V podmínkách české ekonomiky je právě perpetuitní
efekt nejvyšší složkou hodnoty společnosti, což ovšem plyrre z celkového ekonomického klimatu
České republiky včetně způsobů privatizace jednotliqých společností. Pokud společnost
disponuje majetkem, ktery nepoužíváa používat nebude, hodnota tohoto majetku se k hodnotě
společnosti připočítává.

Metoda kapitalizovaných zisků je obvykle použivána v německy hovořící části Evropy. Stojí na
předpokladu stabilní ekonomiky bez výkyvů a stabilních zisků firmy. Základem je časová řada
zisků minulých let. Ztéto řady je pak odhadován zisk následujících období.

V. I.3. Metodv,srovnóvací

o Metoda srovnávací.
r Metoda nákladového přístupu.
r Metoda administrativní ceny.

Metody srovnávaci se odvíjejí od ceny srovnatelných statků na trhu zboži. Ceny jsou korigovány
z dŮvodů odlišných parametrů zboži. Podkladem srovnání jsou ve vyspělých ekonomikách
burzovní ceny. V České republice se tímto způsobem obvykle oceňují hmotné statky pořízené
finančním leasingem a jsou v úěetnictvi vedeny v ceně nižší než reálné. Při srovnávání je třeba
vzít v Úvahu §rzické a morální opořebení, příp. i změnu technických parametrů.

Metoda nákladového přístupu je založena na nákladech, které musí kupující uhradit. Cena
stanovená touto metodou je nejvyšší cena, kterou je investor za daný statek ještě ochoten
zaplatit.

0
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Metoda administrativní ceny se používá pro

úrčely daně z převodu nemovitostí.Yycházi z
fiskální účely, např. výpočet ceny nemovitostí pro

technic§ých parametrů statku.

I

VI. I. Tcorctické předpokladv

Již Římané oceňovali majetek za účelem stanovení jeho hodnoty. Věci jako majetkoPrávní

objekt musí mít vždy nějařou cenu. Římané ji nejěastěji urěovali odhadem (tzv. aestimatio), jen

zcela výjimečně a na krát\ý čas byly ceny nařizovány úředně, státním orgánem (naPř.

pověstným tarifem císaře Diokleciána).

Odhadnutá cena je budlo:

1. verum rei pretium - skutečná, opravdová cena, tj. cena, kterou má věc Pro větŠinu lidÍ,

2. interesie, cena vyšši, určená zájmem jednotlivce podle jeho individuálních PoměrŮ,
3. pretium affectioňis - cena obliúy, cena, která pro právo prakticky nemávýznam, ProtoŽe ji

určuje víceméně náhodná okolnost: např. drobná mince, kterou dostal vlastník od

umírající matky.

Není_li stanoveno jinak, určuje se věc podle své hodnoty obecné: Pretia rerum non ex affectu nec

utilitate singulorum sed communiter iunguntur (Ceny věcí jsou určovány ne Podle citu nebo

zájmujednotlivců, ale podle obecného mínění).

Na definice římského práva v ěeských zemich navázal Všeobecný oběanský zákoník rakouský

vr. 1811 (946/1811i. z.), kter} byl na našem území zrušen až předpisem Č.65/1965 Sb.

Zákoníkem práce, především v §§ 304 - 306.

§ 304 Měřítko soudního odhadu
rJrčitá hodnota věci slove její cena. Má-li býti nějaka věc soudem oceněna, musí se odklad státi

podle určité sumy peněz.

§ 305 Řádná a mimořádná cena
odhadne-li se věc podle užitku, který se zřetelem k době a místě obvyklé a všeobecné skYtá,

stanoví se řádná a obecná cena; hledí*li se však ku zvláštním poměrům a ku mláštní oblibě,

založené na náhodných vlastnostech věci, herou má ten, jemuž hodnota se musí nahraditi,

vzniká cena mimořádná.

§ j06 Kterou jest vzíti při soudních odhadech za směrnici
Ve všech případech, idy není nic jiného vymíněno ani zákonem neřízeno, musí býti při odhadu

věci vzata za směrnici obecná cena.

Zvýše zmíněných definic se postupem doby vyvinuly definice pro nejlepší anejvyšší vyuŽitia
pro stanovení iržní ceny. V předmětném případu se však nejedná o stanovení ceny věci nebo

iouboru věcí, ale o stanovení efektu, kterlý tento soubor věcí spolu s příslušnými znalostmi,

zkušenostmi a s vložením pracovní síly vytváří.

ocenění tedy bude vycházet zprincipu nejlepšího a nejvyššího vylžiti (Highest and Best Use),

které je definováno takto: "Nejpravděpodobnější využití majetku, jež je fuzicky možné, gáleŽitě

ospravedlnitelné, právně připustné, finančně přijatelné a které se projevuje v nejvyšŠÍ hodnotě

oceňovaného majetku."

Výběr metody, kterou budou majetek a dluhy obchodního závodu oceněny se odvíjí z definice

nejlepšího a nejvyššího využiti (Highest and Best Use).
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o



Při

l1g.Otto_§rnrda_ _ lnatectV nosuOet e.

výběru metod ocenění zazáklad sloužily následující informace:
posuzovaná společnostje funkční a vykazuje ekonomické aktivity, je schopna naplňovat své
aktivity dané předmětem podnikání.
posuzovaná společnost disponuje relativně značným objemem majetku uživaného k zajištění
příjmů, vlastní kapitál vykazuje v řádu desítek miliónů Kč.
posuzovaná společnost vykazuje v dlouhodobém ěasovém intervalu hospodářské výsledky
kladných hodnot, tj. zisky, ovšem s relativně značnými rozdíly hodnot v jednotlivých
účetních obdobích.
posuzovaná spoleěnost nedisponuje předpokladem střednědobého vývoje hospodaření a
majetkové pozice, tj, tz:l. podnikatelským záměrem dostateěně rezistentním vůči náhlým
změnám parametrů makroekonomického prostředí.

VI.2. Použité metodv ocenění

Zvýše uvedených důvodůjakož i s ohledem na účel zpracováni posudku bude metodou ocenění
metoda substanční, konkrétně metoda úěetních cen v souladu s ustanovením § 24, odst. l zákona
č. l5lll997 Sb. o oceňování majetku. Dále pak bude z qýše uvedených důvodů, jakož i
s ohledem na účel zpracování posudku použita metoda výnosová, konkrétně metoda kapita|izace
zisků.

VII. Datum ocenění

Rozhodujícím datem pro ocenění akcií je datum 3l. březen 2014. Ktomuto datu provedla
posuzovaná společnost řádnou úěetní závěrku, která byla ověřena nezávislým auditorem.

0
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B) NÁLEZ
VJII. Podkladv pro zpracování nosudku

o kopie qýpisu z obchodního rejstříku, vedeného krajským soudem v ostravě, oddíl B, vložka
658, společnosti STAMEDOP, a. s., datum zápisu 0l. října l993. Výpis proveden zwebové
adresy wwwjustice.cz dne 27.06.2014. Kopie uvedena vpřílohové ěásti tohoto posudku
(2 tisty).
Úč"tní závěrky posuzované společnosti za úěetní období 20l0 - 2014. Kopie qýtahu uvedena

v přílohové části tohoto posudku (8 listů).
Další interní dokumenty společnosti STAMEDOP, a. s.

Informace poskytnuté majoritním akcionářem společnosti.
Zákon ě. l51ll997 Sb. o oceňování majetku.
Vyhláška č. 441l20l3 Sb,

Zákon ě.9012012 Sb. o obchodních korporacích.
Miloš Mařík a kolektiv: Metody oceňování podniku (2. upravené a rozšířené vydání - Praha

2007, Ekopress s. r. o.).
o Mezinárodni oceňovací standardy IVS 1-4, C/P 1-8, 10, APG 1-3

r Tom Copeland, Tim Koller, Jack Murin: VALUATION, Measuring and Managing the Value
of Companies (John Wiley & Sons,Inc., New York 1996).

. Broeckx, S., van den Panhuyzen, W., Blumberg, J.-P.: Oceňovaní podniku, GALILEO l991,
Lubomír Cyhelský: Úvod do teorie popisné statistiky, Praha l974, ALFAiSNTL.
Veřejně dostupné informace získané prosřednictvím webových adres www.cnb.cz,
y/ww, czso. cZ, www. patria.cz a www.damodaran. com.

Archiv znaIce.

1. Objednatelem poskytnuté informace nebyly dále přezkoumávány
2. Rozsah zpracování posudkuje dán rozsahem vstupních informací.
3. Některé podklady byly poskytnuty v elektronické formě.

a

a
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Ins. Otto Smída Znalecký posudek č. 1389/44114

c) POSI]DEK
IX Struěný popis makroekonomického prostředí na přelomu l. a 2. čtvrtletí 2014

Pro ilustraci problematiky uvádí Znalec zák|adní makroekonomické ukazatele ekonomického
prostředí České republiky, ve kterych probíhají ekonomické aktivity společnosti Emitenta.

Makroekonomické vliw

Tabulka ě. 1:

Aktuální makroekonomické údaje dle ČSÚ

Meziroční růst
(pokles) Datum zveřejnění

voÁ

květen 2014 0,4 I0,06.20l4

průmvs|ová výroba duben 2014 06.06.20]'4

Tržby v rnaloobchodě
(CZ-NACE 45,4,7) duben 2014

Indexy cen výrobců:
zemědělských
prŮrn},slov]l;h
stavebrrích prací
tržních služeb

květen 2014
-0,7
-0,1
+0,5
+0,4

16.06.2014

Indexv een v.ývozu a,dovozu:
dovoz

prosinec 20l3

prosinec 2013

lrrdex spotř,ebitelských cen

05.06.2014

wývoz

*) 
hodnota ukazatele v % (nejde o rust či pokles)

Zdroj: CSU

Vývoj hlavních makroekonomických indikátorů české ekonomiky 2007 -2.013je shrnut
v následující tabulce č.2 (zdroj ČSÚ,
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Tabulka č. 2:

Makroekonomické ukazatele v období 2007 - 2013

'droj

Grafč. 1:

Prognóza inflace
6

5

4

3

2

1

0

-1

llt12 lll lV l/13 ll lll lV l/14 ll lll lV l/15 ll lll lV

s 9OoÁ t 7 oo/o | 5oo/o . 3oo/o interval spoleh livosti

Vějířoý graf zachycuje nejistotu budoucího vývoje inflace spořebitelslqých cen- NejtmavŠÍ

pasmo to]"- střeáu 
-progÁóry 

odpovídá qývoji, ktery nastane s 30oÁ pravděpodobností,

i{ozšiřující se pásma ,obrnoiipostupně vývoj s pravděpodobností 50 oÁ,70 %o a90 %o.

Graf é.2:
Pro8nóza HDP
í0
8

6

4

2

0

-2

-4
lll12 lll lV l/13

90% 70%

l| lll lV yí4 ll lll |V l/15 ll lll lV
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Ukazatel 2007 2008 2009 20i0 20LI 20l'2 2013

HDP oÁ, rlr, reálné 57 3,1 -4,5 )§ 1,8 1.0 -0,9

oÁ, rlr, reálné 3,1 2"3 1.3 0,1 _0,4 -2.1 0,6

z toho: spotřeba domácností %o, rlr, reá|né 4,I 10 0,2 1.0 0,5 0,1

VÝdaie na tvorbu hrubého kapitálu oh. rlr, reálně 15,5 1,9 -20.2 5,4 0,8 5,0 -4.4

Vo, rlr, reá|né 13,2 4,1 l 1.0 l"0 0,4 _4,5 _] 5

oÁ" rlr, reéiné 1 1.3 3,9 10.9 15,5 o§ 4.4 0.1

Doyozzboži a služeb %o, rlr, reálné 12.9 2,7 -l) n 1 5,5 7.0 )) 0.6

Domácí realizovaná poptávka oÁ, rlr, reilné 5.8 2,8 ff 0.8 -o) 11 I.2

Deflátor HDP o/o, rlr 1,9 )] -l"6 -0,9 1,6 1.9

Míra reg,nezam. podle stávaiící metodiky 7o, prŮměr 6,62 5.44 7,98 9.01 8,5 7 8.60

telllné mzrln oÁ. rlr 4,3 1.1 2 0.7 0.6 -0.6 1.3

40,6 40.2 41.6 4|,2 42,0 41,,6 42,4

iní'l ace %o,rlr,pŇmét 2,8 6,3 1,0 1,5 l"9 3,3 1,,4

h u7rohcfr Vo. rlr. orimér 4,1 4.5 3,1 I.2 56 2.1 0"8

Ceny stavebních prací 7o, r/r, průměr 4"I 4,5 -n) _05 -o1 1,1

Yo. tlt, průmér 1,6 3,8 1.5 I.2 0,9 -í) 6 1,5

Ceny zemědělských výrobců oÁ, rlr, průmér 16,8 8,8 -24.8 7.9 21.2 3,8 4.5

CZKIEUR pruměr 27.762 24,942 26.445 )s 7g0 24,586 25,|43 25,974

CZKIUSD průměr 20,308 1 7,035 lq 057 l9,1 1 l 1 7,688 l9,583 19,565
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Vějířoý graf zachycuje nejistotu budoucího qývoje sezonně očištěného rustu HDP. Nejtmavší
pásmo kolem středu prognózy odpovídá lývoji, kteý nastane s 30oÁ pravděpodobností.
Rozšiřující se pásma zobrazqi postupně vývoj s pravděpodobností 50 oÁ,70 Yo a90 Yo.

Graf č.3:

|ll12 lll lV l/í3 ll lll lV u14 |l lll lV u15 ll lll lV
*9Oo/o s7OYo s5Oo/o l30Yo interval spolehlivosti

Vějířový graf zachycuje nejistotu budoucího vývoje úrokových sazeb. Nejtmavší pásmo kolem
středu prognózy odpovídá qývoji, kterlý nastarre s 30% pravděpodobností. Rozšiřující se pásma
zobrazljí postupně qí.voj s pravděpodobností 50 oÁ,70 %o a90 %o.

Graf č.4:
Prognóza měnověpolitické infl ace

|ll12 lll lV l/13 ll lll lV l/14 ll lll lV l/í5 ll lll lV
90o/o ,l70o/o *50% t30% interval spolehlivosti

Vějířoý gtaf zachycuje nejistotu budoucího vývoje kurzu. Nejtmavší pásmo kolem středu
prognózy odpovídá qývoji, kteqý nastane s 30% pravděpodobností. Rozšiřující se pásma
zobrazuji postupně vývoj s pravděpodobností 50 Yo, 7 0 %o a 90 %o.
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X. Stanovení hodnotujmění společnosti
X.1. Metoda účetníqlt cen

Jak již bylo uvedeno, bude pro stanovení hodnoty jmění obchodního závodu použita substanční
metoda, konkrétně metoda účetních cen.

Tato metoda je použita v souladu se zákonem é. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. V § 24,
odst. 1 tohoto zákona je ocenění definováno jako součet cen jednotlivých druhů majetků
zjištěných podle tohoto zákona snížený o ceny dluhů. Ve srovnání s výnosovou metodou se
jedná o statický pohled na cenu obchodního závodu, kteqý eliminuje působení objektivně
existujících makroekonomických faktoru. Z hlediska účelu tohoto ocenění se metoda jeví jako
vhodná, především pro sálost způsobu lyjádření cen a jejich srovnatelnosti s jinými účetními
obdobími.

Zna|ec se seznámil svýsledky řádné účetni závěrky k31. 03 2014 a nepovažoval za nutné
provádět korekci (objektivizaci) některlých položek majetku vykazovaných v základních
výkazech společnosti. K tomuto závěru dospěl na základě skutečnosti, že předmětná úěetní
závěrka prokazuje řádné odpisování dlouhodobého majetku, jakož i tvorbu opravných položek
k některlým položkám oběžných aktiv. Pro úplnost je také třeba poznamenat, že fiskální účetní
období podniku je rozdílné od běžného kalendářrrího.

X.1.2. Hodnota imění společnosti STAMEDOP, u s.

PouŽitá substanční metoda odpovídá ustanovení § 24, odst. 1 zákona č. 15111997 Sb. o
oceňování majetku, hodnota společnosti bude vyjádřena jak rozdílem mezi hodnotou netto aktiv
a dluhŮ, tak i na úrovni ukazatele vlastní kapitál.Yýsledek ocenění je uveden v tabulce č. 3:

Tabulka č. 3:

Jednotliv4 druhy majetku a dluhv společnosti STAMEDOP. a. s. k 3l. 03. 2014

Položka majetku Brutto
(v tis. Kč)

Korekce
(v tis. Kč)

Netto
(v tis. Kč)

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0
D ouhodobý nehmotný maj etek 205 -205 0
D ouhodobý hmotný majetek 83.773 -49,783 33.990
D ouhodobý finanční majetek 0 0 0
Zásoby 234 n 234
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0
Krátkodobé pohledávky 6.997 -613 6.384
Krátkodobý finanční maj etek 18.641 0 18.64l
casové rozlišení 50l 0 501
Aktiva celkem 110.35] -50.601 59.750
Rezervy 0 0 0
Dlouhodobé závazky 0 0 0
l3átkodobé závazky 1.804 0 0
Bankovní úvěry a výpomoci 159 0 1.804
Cizí zdroje celkent 1,963 0 159
Casové rozlišení pasivní 27 0 ].963
Cizí zdroje + časové rozlišení pasivní 1.990 0 27
Hodnota společnosti x x 57.760
Zdroj. Výka:.v STA]l,íEDOP, a. s.
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Hodnota posuzované společnosti je pak pomocí metody účetních cen vyjádřena na úrovni
vlastního kapitálu částkou Kč 57.760.000.

Poznámka:
F odnota společnosti na úrovni vlastního kapitálu je tedy vypočítána jako rozdíl hodnoty netto
aktiv a dluhŮ, zqýšených o hodnotu časového rozlišení na straně pasiv. Z hlediska konstrukce
ukazatele ,,vlastní kapitál" neodpovídá tento postup metodice účetnictví, je však plně funkční.
Pro ÚPlnost je uvedena i definice tohoto ukazatele, jež je určena vzorovým účtovým rozvrhem,
který rozpracovává směmé účtové osnovy a další ustanovení vyhlášky é, 500/2002 Sb. ve znění
pozdějŠÍch předpisŮ, kterou se provádě.jí některá ustanovení zákona ě. 56311991 Sb. o úěetnictví.
Vzorový Účtoý rozvrh wádí zcela jednoznačně, z jakých dílčích hodnot se ukazatel VLASTNÍ
KAPITAL skládá. Jedná se následující položky pasiv:* Základní kapitál.* Kapitálové fondy.* Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku.* Výsledek hospodaření minulých let.* Výsledek hospodaření běžného účetního období.

X.2. Metoda kapitalizace zisků

Jakje zdále uvedenétabulky patrné, vykazuji hodnoty r.2010 a?011 skokové hodnoty ve
srovnání s obdobími sousedními. Označení účetního období je určeno podle roku, ve kterém
ÚČetní období končilo, neboť spo|ečností zvolené účetní období není shodné s kalendářním
rokem.

Tabulka č. 4:
Trvale odnímatelný zisk v jednotli{ích letech (v tis. Kě)

Položka 20l l 2012 2013 2014
Hy za účetní období 633 32 506 2 -l35

Zrlroj_ I/ýka* STÁN{EDOP, a_ s

X,2.]. Modelové oodmínkv výpočtu

Vhodné stanoveni modelových podmínek je obrazem zachování zásad obezíetného podnikání,
neboť sejedná o výpočty, týkajici se budoucího období, pro kteréje znaěně obtížné odhadovat a
stanovovat základní makroekonomické ukazatele. Proto je namístě volit hodnoty jednotlivých
veliČin sPÍše v pásmu ,,pesimistického" nebo alespoň reálného odhadu, než v iaŠ*, hodnot,
které bY tyto veličiny vykazovaly při optimálním fungování ekonomiky. Proto byly pro výpočet
stanoveny následující modelové podminky:
' Jako diskontní míra byly použity průměrné vážené náklady kapitálu (WAQC) odhadnuté

z obecně dostupných zdrojů k datu zpracování posudku.. Casové omezení ve výpočtu není uvažováno.l VýPoČtY jsou prováděny v celých tisících a zaokrouhlovány dle matematických metod
zaokrouhlování.

X2.2. Určení hodnotv diskontní mírv

YáŽené PrŮměrné náklady kapitálu jsou váženým průměrem očekávané výnosnosti vlastního
kaPitálu oceňované společnosti (náklady na vlasiní kapitál) při dané ňrovni zadlužení a
oČekávané výnosnosti do doby splatnosti cizího kapitálu vloZene'ho do společnosti (náklady na
cizí kapitál).
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WACC = ilcK * (1_a; * CK/K+ nvK * VK/K

Náklady na vlastní kapitál

Náklady na vlastní kapitál jsou určeny očekávanou výnosností alternativní investice do
srovnatelnélro obclrodrrílro závodu (srovnatelného zejména z hlediska rizika investice). Jedná se
tedy o náklady obětované příležitosti.

Existuje více způsobů jak urěit náklady vlastního kapitálu. Podle odborné literatury je
v souČasnosti nejpodloženější metodou metoda CAPM. Metoda CAPM představuje zatím jediný
teoreticky podložený a ve světové praxi uznávaný způsob jak kalkutovat diskontní míru pro tržní
oceněnÍ. Vzhledem k malé využitelnosti a spolehlivosti dat z tuzemského kapitálového trhu se
doporučuje základní rovnici naplnit daty zUSA a upravit o aktuální riziko země,

7,ákladní rovnice:

IlvK = ít(usal * Ftusal. (RPKTgsa) + RPZ) + přirážky

rlus$ : aktuální výnosnost l0 - letych státních obligací USA
l} : odvěnové P (vyjadřující míru systematického íržního rizika) přenesené z USA a
upravené na zadlužení v tržních cenách konlcrétního obchodního závodu
RPKT = riziková prémie kapitálového trhu, doporučuje se používat prémii z trhu USA
RPZ : riziková prémie země
Přirážky = rizikové přiráĚlcy - např. přiražka pro
s nejasnou budoucností, přirážka za nižší likviditu
pro menší společnosti, atd.

X. 2.2. ]. Bezrizikovd sazba

Vzhledem ke skuteěnosti, že srovnatelný ukazatel je k dispozici i pro Českou republiku, upustil
znalec od použití bezrizikové sazby desetileqých dluhopisů v USA a pro stanovení bezrizikové
sazby pouŽil hodnotu výnosu státního dluhopisu SD 5,70124,ISIN: CZ0001002547, která byla
podle zdroje informace www.p4tria.cz z2'1.06.2014 dána střední hodnotou výnosu 1,488 oÁ

p. a.

X 2, 2. 2, Beta ko mnarativních soolečností

Prostřednictvím webové adresy www.damodaran.com byla zjištěna hodnota nezadlužené B ve
srovnatelném odvětvÍ, Tato hodnota byla zjištěna v odvěwí Trucking (Europe) ve výši 1,02.

X.2.2.3, Riziková oré\nie pro wsoělé trhv

Prémie byla zjištěna ze zdroje www.damodaran.com. jako vážený aritmetický průměr rizikovosti
kapitálových trhů za období 1964 - 2013, Dle názoru znalceje použití g"o*ét.ického průměru
vhodnější než aritmetického, neboť sice nebere v úvahu i vážénou právděpodobnost výnosů,
avŠak autokorelace rizikové přirážky trhu je meziroěně téměř nulová. S ohledem na skutičnost
souČasné g|obální ekonomické deprese byl zvolen časový úsek dostatečně dlouhý tak, aby byly
eliminovány dopady skokoých meziročnich změn v posledních 4 letech. výŠleoná hodnotá
4,83 o^ 

P. a. pak, dle názoru znalce, je vhodným odhadem budoucí rizikové prémie.

malé společnosti, přirážka pro společnosti
oceňovanýc h v lastn ickyc h podílů, přirážka
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X.2.2.4. Přirážka za riziko země

Z přehle_du získaného na webové stránce www.damodaran,com byla převzata hodnota rizika
země - České republiky - 1,0S oÁ,

X,2.2.5. Prémie za velikost a tržní kanitalizaci

Prémie za riziko propočítává např. společnost lbbotson Associates ve své publikaci 2013
Valuation Yearbook, která obsahuje část rýkající se prémie za tržni kapitalizaci v členění
obchodních závodů dle jejich velikosti (tržní kapitalizace). Svou velikostí se posuzovaná
spoleČnost řadí mezi obchodní závody s mikrokapitalizaci, hodnocenými přirážkou cca 4,0 oÁ.

X. 2. 2. §. Výsledná kalkulace

Zjištěné hodnoty byl dosazen do qýše uvedeného vzorce:

1,488 oÁ + 1 ,02 * (4,83 oÁ + 1,05 oÁ) + 4,00 %o : 11,486 "Á

Náklady na cizi kapitál byly uvažovány, neboť společnost vykazuje použití cizích úročených
zdrojŮ, nikoliv však bankovních úvěrů, ale emise dluhopisů vcelkové \.:ýši Kě 156.000. Tato
hodnota představuje cca 0,5 oÁ z celkové hodnoty netto aktiv. Znamená to tedy, že vlastní kapitál
je kryt vlastními zdtoji z99,5Yo, cizimi zdroji pak z0,5 Yo. Znalec zvolil pro dále uvedené
výpočty platnou základní úrokovou sazbu České spořitelny a. s. Ta činí k datu zpracovánitohoto
posudku 6,3 Yo, je však třeba uvědomit si, že se jedná o sazbu Prime Rate, která je pro běžné
klienty prakticky nedostupná. Oblykle byvá základní sazba navýšena o tzv. přírůstek, kteď
vyjadřuje lokální a odvětvová rizika, jakož i bonitu dlužníka. Ztoho důvodu znalec navýšil
uváděnou základní sazbu o 3,0 procentního bodu na hodnotu 9,3 oÁ p. a.

WACC : ((1 -0,19) * 9,30 % * 0,005) + (l 1,486 Yo * 0,995): 1 1,4658 oÁ = 1 1,466 Yo

Diskontní míra použitá v dalším výpočtu je tedy lI,466 oÁ.

X. 2.3. N umerické výpočtv

Pro srozumitelnost považuje znalec zaužiteěné popsat dále prováděné ýpočetní postupy.
' VeŠkeriý vyprodukovaný čis!ý ziskzaúěetní obdobíje uvažován jako trvale odnímatelný.
' HodnotY jednotlivých úěetních období jsou upravovány bazickým cenovým indexem

vztaženým k roku 2014 tak, aby byl zachycen vliv inflace.
HodnotY jednotliqých let jsou upraveny váhami, přičemž období nejvzdálenější je
upravováno váhou nejnižší, období nejbližší hodnocení pak váhou nejvyšší.
Volná provozní aktiva jsou vykazována.
Uročené cizí zdroje jsou lykazovány.
ZjiŠténý qýsledek pak vyjadřuje hodnotu posuzované společnosti na úrovni vlastního
kapitálu.
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Položka 2011 2012 2013 20l4 Celkem
c i stý hospodářský výsleclek oJJ 3./. 506 2 735 x
Inflace 1.9 |,4 0.8 X
Retězový index inflace 1 .019 ],033 l ,0-1 4 1,008 x
Bazický index vztaženÝ k2014 l,0558 1.0221 1.0080 1,0000 X
Hv upravetrý o inflaci 668 33 510 2 735 x
Váha l 2 J 4 10
HV r"rpravenÝ o váhv 668 65 1 530 l0 940 13 204

|nosti. CSU. vla.stní
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Tabulka č. 5:
Výpočet průměrného trvale odnímatelného zisku (v tis. Kě)

Zdr oj. 11 k61 2.y- 5 p 6 l g 6,

Poznámka:

výpočet.

Výsledné hodnoty tabulky č. 5 jsou zaokrouhleny na celá čísla dle matematických zásad,
zaokrouhlování

Na základě výše uvedeného je pakvážený průměr trvale odnímatelného zisku roven hodnotě

* l3.204.000ť- :Kč1.320.400
10

Výnosová provozní hodnota obchodního závodu (mění společnosti) je pak dána následujícím
výpočtem, jenž je formálně vyjádřen vzorcem:

kde:
H
TCV
ip

": 'ťi0,10_0 = Kč 1 1.545.052= Kč 11.545.000
0,11466

Výnosová provozní hodnota společnosti
Volná provozní aktiva
uročené cizí zdroie
Hodnota společnosti na úrovni uG.tniho t apital, Kč 35.298.052

Hodnota sPoleČnosti STAMEDOP, a. s. byla shora uvedeným postupem určena na úrovni
vlastního kapitálu částkou Kč 35.298.0 52, po zaokrouhlení nu 

""lé 
tisíce i(č 35.298.000.

l,.

: aktualizovaná současná hodnota budoucí lyčíslené částky: prťrrněrný čistý odnímatelný výnos
: diskontní míra

Takto zjiŠtěná Částka bude dále upravována, nebot' posuzovaný obchodní závod vykazuje jak
volná Provozni aktiva, tak i úročený cizí kapitrál. Cizí úročen'é zdroje (bankovní tuery) ;ŠouvYkazovánY ve výši KČ 156.000. Hodnota vólnl;ch provozních attiv Uyla zjištěna jakó rózdíl
hodno§ Pracovního kapitálu a celkové hodnoty iávazků, tj. jako soueet hodnoty zásob,
Pohledávek a krátkodobého finančního kapitálu, snižený o hodnótu-c izích zdrojů celkem.

KČ 234.000 + Kě 6.997.000 + Kč 18.641.000 _ Kč 1.963.000 : Kč 23.909.000

Kč l 1.545.052
Kč 23,909.000

-Kč 156.000
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XI. Shr(utí

Jak je z předešlých postupů patrné, vedou ruzné oceňovací metody k rozdílným výsledkům,
které jsou téměř řádového charakteru, jejich rozdíl je znaěný. Ocenění obchodního závoduajeho
jmění pomocí metody účetních cen vede k vyšší hodnotě, která je reálně podložena majetkóvou
Podstatou obchodního závodu, zachycenou v úěetních cenách. Z hlediska dlouhodobé
srovnatelnosti jsou Účetní ceny výhodným měřítkem, je však nezbytné upozornit, že zhlediska
dlouhodobého Použití účetních cen dochází k deformaci reálných hodnot majetku, kterlý je
PoPsán Úěetními cenami, neboť §zto ceny nejsou schopny zachytit pohyby tíznich trenáů-a
změny uŽitných hodnot konkrétních druhŮ majetku. Velmi zjednodušeně tak ize tento oceňovací
PostuP Přirovnat k hodnocení obchodního závodu jako správce majetku, aniž by však byla
hodnocena efektivnost této správy.

Výnosové metody by pak shora zmíněný nedostatek úěetních cen měly eliminovat a hodnoty
zjiŠtěné pomocí těchto metod tak vyjadřují skutečnou hodnotu ekonomického potenciálu
hodnoceného obchodního závodu. Yazby na hodnotu majetku jsou při použití těchto metod
Pauze zProsředkované tak, jak se projevují ve qýkazu zisku a rtíáty, akcentováno je naopak
PŮsobení makroekonomického prosďedí, v němž obchodní závod reálizuje své aktivity, opět
ve|mi zjednodušené přirovnání - obchodní závodje v tomto případě hodiocen jako próducint
zisku,

Jejasné, Že ve výsledné hodnotě by se mělo projevitjak hodnocení majetkové, tak i hodnocení
ekonomického potenciálu. Odborná literatural v podobných případěch doporučuje použití
metodY střední hodnoty (tzv. Schmalenbachova metoda), ttini je proslým ariřmeiickl;m
PrŮměrem získaných hodnot. Zároveň však upozorňuje na skutečnost, že přislušná oceňovací
metoda může mit rozdílnou váhu a doporučuje použití vzorce

u_Xt*Vr+xrxV,
xl+x2

kde x7 a "r2 jsou zvolené váhy pro obě veličiny.

Zároveň vŠak i uPozorňuje na skutečnost, že by metoda střední hodnoty měla být použita
v PříPadech, kdy se qýsledky substanční a výnosové metody od sebe přííiš neliší (orientační
odhad 5 Yo aŽ 10 o^), Při vyšší hodnotě rozdílu doporučuje pilt tiZ"t pour" k hodnotě výnosové
(viz. str. 278 a 279 předmétné publikace). Zdůvodňuje io předpokládem, že hodnota zjištěná
výnosovou metodou je pro investora do obchodního iávodu podstatná. pokud obchodní závod
naPříklad vYnáŠÍ málo, Pak Pro jeho ocenění není důležité, ie by jeho znovuvybudování bylo
drahé, NaoPak Pokud výnosová hodnota znaěné převyšuje hodnoiu substančni, naznaěuje to
existenci goodwillu v obchodním závodě.

S ohledem na výŠe uvedené skutečnosti se tak výnosová metoda jeví jako metody vhodná a
přiměřená a znalec se k jejímu výsledku přiklonil3áto t metodě rozňodujicí

' MiloŠ Muřík a kolektiv: Metocly oceňování podniku (2, upravené a rozšířené vyciáni_ Praha2007,Ekopress s. r. o.)
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XI.1. Stanovení hodnotv akcií

Společnost objednatele je emitentem 3 emisí akcií o různých jmenovi!ých hodnotách:, 5.142 ks akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě Kč 1.000,. l4 ks akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě Kč l0.000,, 251 ks akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě Kč 100.000.

Celková hodnota zapsaného základního kapitálu je Kč 30.382.000.

Pro stanovení hodnoty akcií dle znaleckého úkolu byl použit postup vyplývající z ustanovení
§ 20, odst. 1 zákonač.15111997 Sb. o oceňování majetku,jenždefinuje cenu akcií následovně:

KÓtované cenné papíry, které nejsou obchodovány na evropském regulovaném trhu ani na
zahraniČním trhu obdobném regulovanému trhu, a cenné papíry, které nebyly přijaty
k obchodování na těchtl trzích, se oceňují talďo:
a) Akcie a podílové listy uzavřených podílovýchfondů podílem, v jehož čitateti je vlastní jmění

akciové společnosti nebo uzavřeného podíIového fondu podle účetní zavěrlcy za předchozí
Účetní období, pokud není prokazána jiná hodnota vlastního jmění, a ve jmenovateli počet
vydaných akcií nebo podíIových listů převedený na shodnou emisní hodnotu.

I(onec citace.

S ohledem na existenci akcií různých nominálních hodnot je prvním krokem stanovení jejich
ceny tímto zpŮsobem určení shodné emisní hodnoty. Jako vhodná společná emisní hodnota se
jeví hodnota Kč 1 .000, přepočet na shodnou emisní hodnotu je ukázán v tabulce ě. 6.

Tabulka č. 6:

Přepoěet počtu akcií na počet o shodné emisní hodnotě

Emisní hodrrota Počet Shodná EH koeficient Počet
1.000 132 000 1.00 732
5.000 292 000 5.00 1.460

10.000 635 000 10.00 6.350
100.000 309 000 l00.00 30.900

Celkem X x x 39.442
Zdro.i_ Obchodn.í re.istřík, vlastni ýpočet

Hodnota vlastního kapitálu zjištěná qýše uvedeným výpoětem: Kč 35.298.052
Počet emitovaných akcií: 39.442 kusů shodné emisní hodnoty

Hodnota jedné akcie emisní hodnoty Kč 1.000 : '?lť' = Kč 894,94
39.442

v dalším kroku je třeba převést cenu akcie o shodné emisní hodnotě na skuteěnou emisní
hodnotu. Postupje ukázán v tabulce ě, 7.
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l

Tabulka č. 7:
přepočet ceny shodné emisní hodnotv na jednotlivé emisní hodnotv (v kč)

cena l akcie
shodné EH

I(oeficient Cena 1 akcie
reálné EH

Počet cena emise

894.94 l,00 894.94 732 655.096
894,94 5,00 4,474.68 292 l,306.60,7
894,94 l0.00 8,949,36 635 5.682.844
894.94 100,00 89.493,5,1 309 z7.653.513

Celkem x x X 35.298.060
Zdroj _ Obchodní re.jstřík, vlastní výpočet

Poznámka k tabulce č. 7:
Rozdíl KČ 8,-- opťoti vypočítané hodnotě vlastního kapitálu je způsoben zaokrouhlením ceny
jedné akcie o shodné emisní bodnotě na dvě desetinná místa.

Je také třeba upozornit na skutečnost, že obchod cennými papíry vykazuje charakteristiky
obecného Procesu nákupu a prodeje, kdy prodávající i kupující vznese řadu argumentů pró
sníŽení nebo zvýšení kupní ceny. Výsledek cenoqých vyjednávání se samozřejmě projeví ve
výsledné ceně, která ve většině případů není shodná s výsledkem exaktního výpoětu, nicméně
v dlouhodobé ěasové řadě kolem něj osciluje. Znalec se domnívá, že interval * 10,00 oÁ ze
ZjiŠtěné ceny akcieje pro vyjádření qýsledků cenového lyjednávání přiměřený a akceptovatelný.
Znalec se domnívá, že za okolností qýše uvedený interval v absolutní hodnotě představuje 20 %
cenY, bY mělo dojít k plnému pokrytí rozptylu cenoých rozdílů potenciálně vzniklých
z PřiPadného poklesu qýkonnosti emitenta posuzovaných akcií. Tento cenoqý interval bude
uveden v závěrečném výroku, limitní hodnoty intervalu budou zaokrouhleny ná celé Kě podle
matematických zásad zaokrouhlovaní.

XI. I. 2. Upozornění o biednateti

7nalec PovaŽuje za nutné informovat objednatele i o skutečnosti, že reálná tržní hodnota jedné
akcie mŮŽe b;y't, a obvykle bývá, ovlivněna i dalšími faktory. Zde brají qiznamnou cenotvomou
roli především dvě hlediska:
1) Objem obchodovaných cenných papíru.
2) Cenová vyjednávání.

Cena akcií je samozřejmě ovlivněna především objemem obchodovaných akcií. Zjednodušeně
lze tuto skuteČnost vysvětlit tak, že čím nižší objern akcií je obchodován, tím víóe může růst
hodnota redukční sazby, stejně tak cena akcií můžó reagovatl na zhoršující se makroekonomické
Po!ryínkY nebo hospodářskou situaci emitenta. V následující tabulce je uveden informativní
Přehled hodnot výŠe redukce ceny akcií s ohledem na objem obchodu tak, jak b;ývá obvykle
užíván znaleckou praxí.
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Tabulka č. 8:
Výše srážky za vlastnický podíl

Podíl na celkovém počtu akcií Srážka ze základni hodnoty akcie
Neexistuie maioritář Existuie maioritář

0-9,9"^ 30% 50 Yo
lo _ 24,9 o^ 25 oÁ 35 Yo
25 - 49,9 %o 15%
50 - 74^9 oÁ 10%
75 - 94,5 Yo 5%
95_100% 0%

Zdroj: Znalecká praxe

Podíl na celkovérn počtu akcií srážka ze základní hodnoty akcie
Neexistuie maioritář Existuie maioritář

0 _9,9 oÁ x 447,47
10 - 24,9 CYo x 581,71
25 - 49.9 % x X
50 - 74,9 Yo x x
75 -94,5 Yo x x
95_100% x X

Zdroj ; Zna l ecká pi*or", u l 
"s 

t"í rýp oč e t

Velmi jednoduŠe lze vysvětlit redukci zjištěné ceny tak, že u malého objemu akcií v žádném
PříPadě nezanikají práva akcionáře a může je plně uplatňovat, avšak neníichopen uplatnit svůj
v]iv, vŮČi vlivu majoritního vlastníka vzhledem k o,sile" shromážděných hlasů. pro minoritního
akcionáře tak akcie vjeho držení ztrácejí na uýznamu a hodnótě, stejně tak se mohou
majoritnímu akcionáři jevit jako bezvýznamné a jeho zájemo ně může klesat.

VýŠe sráŽkY za vlastnický podíl pak v posuzovaném případě lze vyjádíit hodnotami uvedenými
vtabulce Č. 11. Dle sdělení objednatele neexistuje akcionář ..oá.-oduií"í majoritou hlasů iak,
aby byl schopen ovlivnit i hlasování, kdeje vyžadóvánakvalifikovaná většina.

Cena l akcie je uváděna hodnota pro akcie jmenovité hodnoty Kč 1.000 tvořící největší početní
podíl na sumě akcií shodné nominální hodnoty.

Znalec se Pak domníváo Že by objednatel měl brát při stanovení ceny akcií při případných
budoucich obchodech ohled na ýše uvedené upozornění, které respektuje možné vlivy působící
na cenu akcií v procesu koupě a prodeje.
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Ing. Otto Šmída

XII. Závěr

S ohledem na shora uvedené skutečnosti a výpočetní postupy stanovuje znalec hodnotu akcií
emitenta STAMEDOP, a. s., IČ 47673'129, se sídlem-Olomóuc - Chvatkovice, U panelárny
538/1, PSČ 772 1 l, znějících na jméno, takto:

1 kus akcie najméno, ve jmenovité hodnotě Kě 1,000, částkou

Kč 894,94
(slovy Osmsetdevadesátčfyři 9 4 t 100),

PřiČemŽ doŠlo,li by k prodeji této akcie tak, že kupní cena bude stanovena uvnitř intervalu
stanoveného hodnotami KČ 805,00 a Kč 984,00, bude tato tran§akce splňovat podmínku

uskutečnění za podmínek obvyklých v obchodním styku.

l kus akcie na jméno, ve jmenovité hodnotě Kě 5.000, částkou

Kč 4.474,68 ]

(slovy Čtyřitisícečtyřistasedmdesátčtyři68/1 00),

PřiČemŽ doŠlo-|i by k prodeji této akcie tak,že kupní cena bude stanovena uvnitř intervalu
stanoveného hodnotami KČ 4.027,00 a Kč 4.922100, bude tato transakce splňovat podmínku
uskutečnění za podmínek obvyklých v obchodním styku.

l kus akcie najméno, ve jmenovité hodnotě Kě 10.000, částkou

Kč 8.949,36
(sIovy Osmtisícdevětsetčtyřicetdevět36/100),

PřiČemŽ doŠloJi bY k Prodeji této akcie ta|6že kupní cena bude stanovena uvnitř interv4lu
stanoveného hodnotami KČ 8.054,00 a Kč 9.844100, bude tato transakce splňovat podmínku
uskutečnění za podmínek obvyklých v obchodním styku.

l kus akcie na jméno, ve jmenovité hodnotě Kč l00.000, částkou

Kč 89.493,57
(slovy Osmdesátdevěttisícčtyřistadevdesáttři57/1 00),

PřiČemŽ doŠlo-Ii bY k Prodeji této akcie tak, že kupní cena bude stanovena uvnitř intervalu
stanoveného hodnotami KČ 80.544,00 a Kč 98.443,00, bude tato transakce splňovat
podmínku uskutečnění za podmínek obvyklých v obchodním styku.

V souladu s PřísluŠnými ustanoveními zákona ě. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích znalec
uvádí:

a) Jmění sPoleČnosti STAMEDOP, a. s. je popsáno v předchozím textu a v dokumentech
uváděných v přílohové části tohoto posudku.

b) Pro ocenění byla zvolena a použita metoda účetních cen ze
což jest v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 iikona r,.
rnajetku. Dále pak byla použita metoda kapita|izape zisků.

skupiny metod substančních
151l1997 Sb. o oceňování
spadající do skupiny metod
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výnosových, což jest ve shodě s ustanovením § 24, odst. 2 - 3 výše jmenovaného
zákona. Při oceňování se nevyskytly žádné zvláštní obtiže.

c) Hodnota posuzovaných akcií emitenta STAMEDOP, a. s., lČ 47673729, se oceňuje qýše
uvedenými částkami Kě 894,94,Ké 4.474,68, Kč 8.949,36 a Kč 89.493,57.

V Liberci dne 27 . června 20l4

D) ZNALECKÁ Dol,oŽxd

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad
Labem ze dne 14. 4. 1997, č. j. Spr. 2273197 pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady,
zvláštní specializace ocenění nehmotných aktiv a práv,tržní odhady podniků.
7nalecký posudek byl zapsán pod pořadoqým ěíslem 1389l44l14 znaleckého deníku.

O*-_
Ing. Otto Šmída

Vyúčtování znalečného je přiložerro.

podpis a otisk znalecké pečeti fi, r'
l/U C-aa-,

E) sEzNAnn pŘÍr,orr:

1. Kopie výpisu z obchodního rejsříku

2. Kopie výkazutozvaha STAMEDOP, a. s. k31.03.2014
3. Kopie výkazu zisku a nráty STAMEDOP, a. s. k 31. 03.2014

4. Kopie výkazu zisku a áráty STAMEDOP, a. s. k 3 L 03.2012

2 listy

4 listy

2 listy

2 listy

CELKEM
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]qn!g "yp!§ 
z obchodního íejstříku elektronicky podep§al "Kraiský soud v ostřavé tlČ 00215732]" dne 27.6,2014 v 13:52:09.

EPVid :zNsVtxNhPJVMQdvz+7íhBA

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Ostravě
oddíl B, vložka 658

Datum zápisu: 1. října 1_993

Spisová značka: B 658 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Obchodní firma: STAMEDOP, a,s,

Sídlo: Olomouc - Chválkovice, U Panelárny 538/1, PS'Č 772II
ldentifikační číslo: 476 73 729

Právní forma: Akciová společnost

Předmět opravy silničních vozidel
podnikání:

provozování stanice měření emisí silničních vozidel poháněných
vznětovými motory

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách L až 3
živnostenského zákona

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -
nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -
nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny

zámečn ictví, nástrojářství

montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zaYízení

ostraha majetku a osob

Statutární orgán - předseda představenstva:
1 představenstvo: Vlastimil Kracík, dat. nar. ]-. července 1944

Senov u Nového Jičína, Venkovská 176, PSČ 742 42
den vzniku funkce: 26. července 201_1
den vzniku členství: 26, července2O1,L

m ístopředseda představenstva:
DENlSA KRACíKOVÁ, dat. nar.23, června 1988
Malostranská 5B5, 742 42 Šenov u Nového Jičína
den vzniku funkce: 2. záíí 2OI3
den vzniku členství: 26. července 201_1

člen představenstva:
PAVEL KRACíK, dat, nar. 10, května 1973
Venkovská L76,742 42 Šenov u Nového Jičína
den vzniku členství: 2. záíí 2oI3

Způsob jednání: Jednání za společnost:
Jménem společnostije oprávněn jednat a podepisovat v plném
rozsahu samostatn é každý člen představenstva nebo jiná osoba,
která k tomu byla představenstvem písemně pověřena.

_oaje platné ke dni. 27.06.2014 06:00 1,12



Dozorčí rada:

oddíl B, vložka 658

předseda dozorčí rady:
Josef Zedník, dat. nar. 13. ledna 1940
Šenov u Nového Jičína, Údernická 297, pSČ 742 42
den vzniku funkce: 26. července 2011
den vzniku členství: 26. července 2011-

místopředseda dozorčí rady:
Jarmila Zedníková, dat, nar, 1-5. dubna ]_940
Šenov u Nového Jičína, Údernická 297, PSČ 742 42
den vzniku funkce: 26. července 2011
den vzniku členství: 26. července2OLI
člen dozorčí rady:
František Palát, dat. nar. 10. června 195]_
Šenov u Nového Jičína, Zahradní 361, PSČ 742 42
den vzniku členství: 26, července 2011

Akcie: 309 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě
100 000,_ Kč

v listinné podobě

635 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
v listinné podobě

292 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5 00O,- Kč
v listinné podobě

732 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 O00,- Kč
v listinné podobě

Základní kapitál: 39 442 000,- Kč
Splaceno: 1,00 o/o

ostatní
s kutečnosti:

Způsob založení:
Akciová společnost byla založena podle par, I72 z,č. 513/91 Sb.
Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku
České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42,

Správnost tohoto yýpisu se po_tvrzuie

Krajský soud v Ostravě

Jdaje platné ke dni: 27.06.?O14 06:0O 212



Jra,:cváno v souladu s vyhláškou č,5OOI2OO2
} .e znění pozdějšich předpisů

RozVAHA
(BlLANCE}
k31.3.20,14

h tisících kč

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

STAMEDOP,a.s.

Sídlo, bydliště nebo misto

P"9." i \?r |_199!l! ieo 1 9t 
t<v

U Panelárny 53811
OIomouc
7Tž,Ť1,

AKTlVA

b

rád

c

Běžné účetní obdobi Min.úč.
obdobi

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

AKT|VA CELKEM (ř,02 + 03 + 3í + 63) 001 110 351 -50 601 59 750 57 458
rqllg{ávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0
Dlouhodobý majetek (ř.04 + 13 + 23) 003 83 978 -49 988 33 990 36 520

:

2

a

:

Dlouhodobý nehryotný majetek (ř.05 až 12) 004 205 -2o5 0 0
Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0

Nehmotné výsledky výzkumu a qivoje 006 0 0 0 n

Software 007 205 -205 0 n

Ocenitelná práva 00B 0 0 0 0

Goodwill 009 0 0 0 U

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0

Nedokončený dlouhodobý nehmotný maIetek 011 0 0 0 0
Poskytnuté zálohy na d|ouhodobý nehmotný maietek 012 0 0 0 n

s

I

Dlouhodobý hmotný majetek (ř,14 až22]t 013 83773 -49 783 33 990 36 52c
Pozemky 014 9 477 0 9 477 9 477
Stavby 015 58 505 -37 764 20 741 21 789
Samostatné movité věci a soubory movitÝch věcí 016 15 791 -12 019 3 772 4 8a7
Pěstitelské celky trva|ých porostů 017 0 0 0 0

základní stádo a Iažná zvířaía 018 0 0 0 0
Jiný dlouhodobý hmotný maietek 019 0 0 0 0
Nedokončený dlouhodobý hmotný maietek 020 0 0 0 447
Poskytnuté zá|ghy na dlouhodobý hmotný ma|etek 021 0 0 0 0
Oceňoyací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0
Dlouhodobý finanční majetek (ř. 2a až 30) 023 0 0 0 0
Podily v ovládaný a řízených osobách 024 0 0 0 0
Podíly v úč€tnich jednotkách pod podstatnÝm vlivem 025 0 0 0 0
oStqtní dlouhodobé cenné papíry a podílv 026 0 0 0 0
Půjčky a úvěry - ov|ádající a řídící osoba, podstatnÝ vliv 027 0 0 0 0
Jiný dlouhodobý !!nanční majetek 028 0 0 0 0
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 0

Formulář zpracavala ASPEKT HM, daňová, účetní aauditorská Xainó
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_^ Z aac

a

AKTlVA

b

řád
Běžné účetní období Min.úč.

období

Netto

4

Brutto

1

Korekce

2

Netto

3
Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58l 031 _613 25 259 20 598Zásoby (ř.33 až 38) 032 234 0 234 1 108

1

2

3

4

q

6

Materiál
033 234 0 234 ,t 108

Neookončená výroba a polotovarV

-

Výrobky

Zvířala

Zboží

034 0 0 0 0
035 0 0 0
036 0 0 0 0

037 0 0 0
-q

0
Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0

ll. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47l 039 0 0 0 0ll. 1

2

3

4

Á

o

7

o

Pohledávky z obchodních vztahů

-

040 0 0 0 0
HonledáVky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 0
-onleoavKy - podstatnÝ VliV

-

-OnledaVkv za <nnlpňn ílzrl ňla^.,
042 0 0 0Ýřvlvv. ,1l\}, vl9lly UlU4JtVd d Za uOasInlKy

sdružení
043 0 0 0 0

JIouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0
Dohadné účtv aktivní

JinÉ pohledávky
045 0 0 o 0
046 0 0 0 Lu0lozená daňová pohledávka
047 0 0 0 0ll ratKo€tobe pohledávkv (ř. 49 až 57ir 048 A oo7 -613 6 384 10 a14

1

-)

4

5

6i
,i

;l

onleoavky z obchodních vztahů 049 6 886 _613 6 273 9 o34Pohledávky - ovládaiící a řídící osoba

-

050 0 0 0 0řonleoavKy - podstatný vliv

-

Pohledávky za spó
SdrUžení

051 0 n 0 0

052

053

0 0 0
ulalttt zaoezpeceni a zdravotní pojištění

0 0 0 0o[dl, - oanove ponledáVkv

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Dohadné účtv aktivní

Jiné pohledávkv

Finanční majetek (ř. 59 až 62}

Peníze

054 0 0 0 140
055 108 0 108 755
056 0 0 0 85
a57 a 0 3 0y
058 ] ..,]18,64 0 18 641 9 476j

2
059 1 0 11 166UU(y v 9d| |Áij
060 18 630 0 18 630 9 310.,o,"vuuuy oenne paptry a podíly

)ořizovaný krátkodobý finanční majetek

061

062
_9,

0

0 0 0

1

2

3

0 0 0
"asove rozlašení (ř. 64 aŽ 66)

Jáklady příštích období
(omplexní náklady příštích období
,říjmy příštích období

063 501 0 501 34(
064 501 0 501 340
065 0 n

066 n n 0 U



::^aČ PAslVA

b

řád

c

Běžné úě.

období
5

Min.úč.

období
6

PAslVA CELKEM (ř,68 + 85 + 1.t8) 067 59 750 57 458
Vlqstní kapitál (ř. 69 + 73 + 7g + 81 + 84 ) 068 57 760 55 025

l

1

3

Základni kapitál (ř, 70 až 72 ) 069 39 442 39 442
Základ!í kapitál 070 39 442 39 442
vlastní akcie a vlastní obchodní podílv ( 071 0 0
Zrněny základn ího kapitálu 072 0 0

1

2

3

^|

J1

Kapitálové fondy (ř. 74 až77) 073 0 c
Emisní ážio 074 0 0
Ostatní kapitálové fondv a75 0 0
Qceňovací rozdíly z přecenění maietku a závazkťl 076 0 0
Oceňovací rozdíly z přecenění při přemělách 077 U c
Rezervnl fondy, nedělitelný íond a ostatní fondv ze ziskrl íř 7q + nn l 078 5 640 5 614
Zákonný rezervní fond / NedělitelnÝ fond 079 5 640 5 614
statutární a ostatní fondy 080 0 0

l

Výsledek hospodáření minulých let (ř. 82 + 83) 081 9 943 9 463
Nerozdělený zisk minulých let 082 9 943 9 463
Neuhrazgná ztráta minulých let 083 0 0
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

lř.o1 - l+ 69 + 71 + 7n

084
2735 506

izí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114i) 085 1 963 2 204
l-

1 1

2

3

4

Rezervy (ř. 87 až 90) 086 0
Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 0 0
Rezerva na důchody a podobné závazky 088 0 U
Rezerva na daň z příimů

Ostatní rezervv

Dlouhodóhé 7áVr7L\/ /ř o' .; {^al

089 0 c

090 0 0

f

1

5

9

;

3

c

,0

091 0 0
Zevazky z obchodních vztahŮ 092 0 L

Závazky - podstatný VliV
093 0 0

094 0 0
závazky ke společníkům, členůry družstva a k účastníkům sdružení 095 0 0
Dlouhodobé přijaté zálohy

Vydané dluhopisv

Dlouhodobé směnky k úhradě

Dohadné účtv pasívní

Jiné závazkv

odloženy daňový závazek

096 0 c

097 0 0

098 0 0

099 0 c

100 U 0

101 0 n
3



aznač

a

PAslVA

b

řád

c

Běžné úč.
období

5

Min.úč.
obdobi

6

lll

lll 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

)

Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) 1a2 1 B04 1 936

Závazky z obchodních vztahů 103 408 918

závazkv - ovládaiíci a řídící osoba 104 0 C

závazkv - podstatnÝ vliv 105 0 c

Závazkv ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 106 0 c

Závazky k zaměstnancům 107 2o7 404

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 86 ,l op

Stát - daňové závazky a dotace 109 579 26

Kratkodobé přijaté zálohy 110 276 0

Vydané dluhopisy 111 o 0

Dohadné účty pasivní 112 248 390

Jlné závazky 113 0 0

1

z

3

Bankovní úvěry a výpomoci (ř.115 až 117| 114 159 268

Bankovn í úvěry dlouhodobé 115 159 268

Bankovní úvěrv krátkodobé 116 0 r

Krátkodobé finančni výpomoci 117 0

1

2

Časové rozlišení (ř, 119 + 120) 118 27 229

vÝdaie příštích období 119 27 227

Výnosy příštích období 120 0 2

'crma účetníjednotky akciová společnost

.:-.ět podnikání nebo jiné činnosti silniční nákladní doprava

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní-a,audítorská'ká'nce!ář;,Vodňanského 4, Praha,6-Bbvnov, te!. 233 356 811
' 4' ',: ,:,,,:: ,.' ,



]:,acováno v souladu s vyhláškou č.
' . , 2002 Sb, ve zněnl pozdějších předpisů

WKAZZ|SKU A ZTRÁTY
ke 31 .3.2014

( v celých tisících Kč )

lč ,' .'

47 67 37 29

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

STAMEDOP,a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání

"č_9!li"919šl_
U rqls|é14y 538/1
Olomouc
772 11

-:^acenl

a

TEXT

b

číslo
řádku

c

skutečnost v účetním období
sledovaném

1

minulém

2
Tžby za prodej zboží 01 0 0
Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0
Obchodní marže (ř. 01-02) 03 0 0

1

2

1

Výkony (ř.05+06+07) 04 28 154 38 403
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 28 138 38 379
změna stavu zásob v|astní činnosti 06 0 C

Aktivace 07 16 24
:

1

Výkonová spotřeba (ř, 09+1O) 08 15 025 22252
Spotřeba materiálu a enerQie 09 8 801 12 016
Služby 10 6 224 10 236
Přidaná hodnota (ř. 03+04-08) 11 13 129 16 151

1

2

3

4

Osobní náklady 12 9 528 11 414
lv!<g|ové náklady 13 7 309 8 445
Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 96 118
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pójištění 15 2 034 273a
Sociální náklady 16 89 121
Daně a poplatky

17 1737 1 923
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného máictk 18 2 685 2 613

1

?

1

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř,20+21 | 19 6 542 2 038
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 5 629 160
Tržby z prodeje materiálu 21 9,t 3 1 878

materiálu r. ZS+ZÁ 22 1 125 1 754
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého maietkL 23 237 0
Prodaný materiál 24 888 1 7544lll9l ld §tdvu {eze[v a opravnycn polozek v provozní oblasti a komplexních
nákladů příštích období .l ' ] .

25 206 -646
ostatní provozní Výnosy 26 285 1 359
Ostatní provozní nákladv

-

27 398 934
Převod provozn ích výnosů 28 0 0
Převod provozních nákladů 29 0 0
Provozní výsledek hospodaření

l (ř.1 1 -1 2-17 -1 8+1 g-22-2a+2 ej7 +t -rA\-l -ra\ t
30

4 277 1 556

ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorlká,:ka0céIář,.ýoidíánského l,ffi
1



)znače

a

TEXT

b

čísto
řádku

c

skut čnost v účetním období
sledovaném

1

minulém

2
Vl Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0prodané cenné papírv a podílv 32 0 0
Vll,

Vll 1

Vll 2

Vll 3

Výnosy z dlouhodobého íinaněního majetku ( ř, 34 + 35 + 36) 33 0 0Výnosy z podílů u ou'UO"ný
podstatným Víivem 34 0 0
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 c
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0

VllI Výnosy z krátkodobého finančního maietku 37 0 0
Náklady z finančlího majetku 38 0 0

X Výnosy z přecenění cennÝch oaoírů a derivátrj 39 0 0
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0
Změna stavu rezerv a opravných pcložek ve fin"nCni oOla.ti 41 0 0
Výnosové úroky 42 28 5
Nákladové úroky 43 14 28
ostatní flnanční vÝnosv 44 2 ?
ostatní finanční náklady 45 801 816pievod finančních výnosů 46 0 0převod finančních nákladů 47 0 r
Finanční výsledek hospodaření

/( ř.31 -32+33+37.38+39.40-4 4+a) -Á:l+dá

48
-785 _836

1

2

Daň z příjmů za běžnou činnost íř,50 + 51} 49 798 188_splatná
50 798 188-oolozena .: ..'.

Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)
51 0 0
52 2 694 532
53 60 0

Mimořádné nákladv 54 19 26

2

Lran z prllmu z mimořárlné činnócíi íř EA a t7\ 55 0 n
-splaIna

56 0
-oolozená

Převod podíIu na výsledku ho.pod"ř"nffi

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) G 30 + 48 * 53 - 54)

57 0 c

5B 41 -26

^o 0 U

60 2735 506
61 3 533 694

] a-

. '- 1Á

:]

roopis
ÚČetní záVěrky

Podpiso\^/ záznam sta
jednotkou

uanQva,, cltorská kaancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tet. 233 356 81 1

?

Formulář zpracovaIa ASPEKT HM,



l

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
5OO|2OO2 Sb ve znění pozdějších předpisů ke 31 .3.2012

( v celých tisících,Kč )

VYKAZ zlsKu A
obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

gTAJvlEPgP,?.9: 
_.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

U Panelárny 538/1
Olomouc
7iž-i1

lč..,,

47 67 37 29

Označeni

a

TEXT

b

čísto
řádku

c

skutečnost v účetním období
sledovaném

1

minulém
2

l Tržby za prodejzboží 01 0 0
A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0

+ Obchodní marže (ř. 01-02) 03 0 0
ll

ll, 1

2

3

Výkony (ř.05+06+07) 04 42 o91 49 218,
Tržby za prodej vlastnich výrobků a služeb 5 42 067 49 194
změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0 c
Aktivace 07 24 24

B

B.

B

1

2

Výkonová spotřeba (ř. 09+10) 08 25 417 29 132
Spotřeba materiálu a energie 09 13 575 12269
Služby 10 11 842 16 863

+ Přidaná hodnota (ř. 03+04-08) 11 16 674 20 086

L/l

v2
řa

C4

Osobní náklady 12 12 865 14 131
Mzdové néklady ,13 8 684 9 427
Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 ,1 109 1 317
Náklady na sociální zabezpečení a zdíavotnI pojištění 15 2 944 3 276
Sociální náklady 16 128 110

D Daně a poplatky 17 2242 2 925
E Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku í8 2 662 2 9B5

lI|,

lll 1

l

Tňby z prodeje dlouhodobého maietku a materiálrl !ř 2n+21 \ 19 2 073 3 76§
Tržby z prodeie dlouhodobého maietku 20 QoE 74
Tržby z prodeje materiálu 21 1 678 3 695

F

F1
F,2

Zůstatková cena proda ného dlou hodobého majetku a_!Ťl3!9li4 u G. 2g+24 | 22 1 505 3 413
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0

^Prodaný materiál 24 1 505 3 413
G,

_lllglld §rdVu lBzBlv a opr
nákladů příštích období

lycn polozeK v provozní oblasti.a komplexních
25 -1 544 1 272

Ostatní provozní výnosy zó 227 495
H Ostatní provozní nákladv 27 3,1 7

Převod provozních výnosů 28 0 0
I Převod provozních nákladů 29 0 0

Provozní výsledek hospodaření

l G.1 1 -1 2-1 7 -1 8+ 1 9 -22-25+7 a-r7 +t -, n\
30

1 213 2 160

daňová, účetni a auditorská trrr"tar,'ý a il1Formulář zpracovala ASPEKT HM,

!



ďW ,}

ffi

Ó;ůffi,-:,,h
;ďW'-3-
Yr"uY$/ or*"ťyq,ffi§


