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Příloha k účetnízávěrce k3'l.'12.2015
V příloze jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finanční,majetkové a důchodovésituace
účetníjednotky z hlediska externích uživatelů.

1.

oBEcNÉ Úorue o ÚČerruíJEDNoTCE
Obchodní firma účetníjednotky
Přístav Pardubice, a.s.

právní forma
akciová společnost

lč
60 91 65 83

SídIo
Pernerova 168, Zelené předměstí, Pardubice, PSČ 530 02

Vznik a údaj o zápisu do obchodního rejstříku

Účetnijednotka vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne
Úóetni jednotka je zapsána do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové pod oddílem B vložkou 1153

B.12.1gg4

Předmět podnikání
vnitrozemská vodnídoprava, prováděnístaveb, činnost účetníchporadců, vedení účetnictví

Osoby podíIejícíse 20 a více procenty na základním kapitálu:
Spoleónost Česképřístavy a.s, drží435 ks akcií společnosti Přístav Pardubice a,s., každá o jmenovité
hodnotě 50.000,- Kč.

Statutární a dozorčíorgán
Statutárním orgánem zastupujícím společnost byli ke konci účetníhoobdobí:
představenstvo:

Michael Skalický, Emil Efler, lrena Burešová, Helena Bínová, Václav Cempírek, Tomáš Kalousek
dozorčírada pracovala v průběhu účetníhoobdobív tomto složení:
Miloslav Černý, Petr Tupec, Jaromír Dušek
prokurista/é:
Prokura nebyla udělena.

Zapsané změny v obchodním rejstříku

V účetnímobdobí2015 byly provedeny následujícízměny a dodatky v zápisu do obchodního rejstříku.
Došlo ke zvýšenízákladníhokapitálu o 4 050,000 Kč na celkový stav 28 600.000 Kč
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Popis organizační struktury v účetnímobdobí 2015

Společnost měla v účetnímobdobí 2015 tuto organizačnístrukturu:
bez organizačnístruktury

Zásadní změny organizační struktury v úěetnímobdobí 20í5
Oproti účetnímuobdobí 2014 nenastaly v roce 2015 závažné změny organizačnístruktury.
Úaale o spoIeěnostech, ve kter,ých má účetníjednotka většínež 20% podil na základním kapitálu
Podíly nejsou drženy.
Komentář k povinnostem vyplývajícím z uzavřených ovládacích smluv nebo smluv o převodu
zisku.
Ovládacísmlouvy nebo smlouvy o převodu zisku nejsou uzavřeny.

2.

použlTÉúčerruíMEToDy, způsoBy ocEŇovÁNín ooplsovÁtví

2.1. Dlouhodobý nehmotný

majetek

a) Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek
je oceňován v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a výdaje s pořízením související:
právní služby, úroky

b) Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní ěinností
společnost k datu účetnízávérky nevykazuje.

c) Bezplatně získaný dlouhodobý nehmotný majetek
společnost k datu účetnízávérky nevykazuje.

d) Drobný nehmotný majetek (do 60.000,- Kč)
Drobný nehmotný majetek s dobou použitelnosti delšínež jeden rok je účtován na účtechdlouhodobého
majetku a odepisován po dobu stanovenou internísměrnicí.
e) Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
Dlouhodobý nehmotný majetek se účetněodepisuje rovnoměrně. Odpisová doba je stanovena podle
předpokládané doby životnosti v interní směrnici

2.2. Dlouhodobý hmotný majetek
a) Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek
je oceňován v pořizovací ceně zahrnujícícenu pořízení a výdaje s pořízením související:
poštovné, balné, přepravné, správní poplatky
b) Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností
společnost k datu účetnízávérky nevykazuje.

c) Bezplatně získaný dlouhodobý hmotný majetek
společnost k datu účetnízávérky nevykazuje,

d) Drobný hmotný majetek (do 40.000,- Kč)
Drobný hmotný majetek s dobou použitelnosti delšínež jeden rok je účtován na účtechdlouhodobého
majetku a odepisován po dobu stanovenou interní směrnicí.
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e) Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Dlouhodobý hmotný majetek se účetněodepisuje rovnoměrně. Odpisová doba je stanovena podle
předpokládané doby životnosti.

2.3. Dlouhodobé cenné papíry a podíly
společnost oceňuje tímto způsobem:
podílovécenné papíry a podíly v
podnicích s rozhodujícímvlivem (061)
podílovécenné papíry a podíly v
podnicích s podstatným vlivem (062)
realizovat, cenné papíry a podí|y (063)
dlužnécenné papíry drženédo splatnosti

při pořízení/

nominální

vzniku

hodnota

k rozvahovému dni

nominální hodnota

(065)

půjčky

2.4. Zásoby
a) Nakupovaný materiál
společnost k datu účetnízávérky nevykazuje.
b) Nakupovanézboží
společnost k datu účetnízávérky nevykazuje,
c) Zásoby vytvořené vlastní činností- nedokončená výroba a polotovary
společnost k datu účetnízávěrky nevykazuje.
d) Zásoby vytvořené vlastní ěinností - výrobky
společnost k datu účetnízávérky nevykazuje.
e) Zásoby pořízené bezplatně
společnost k datu účetnízávérky nevykazuje.

2.5. Pohledávky

Pohledávky jsou oceňovány jmenovitými hodnotami, v případě postoupení pořizovací cenou.

2.6. Krátkodobý finančnímajetek

Společnost k datu účetnízávérky vykazuje pouze finančnímajetek v podobě finančníchprostředků
v hotovosti a na účtech.

2.7. Závazky

a přijaté úvěry
Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou.

2.8. Přepočet aktiv a pasiv

v cizí měně na Kč během účetníhoobdobí
Aktiva a pasiva v cizích měnách byla v průběhu účetníhoobdobí2015 přepočítávána pevnými kurzy ČNB
Ty byly stanoveny vždy k prvnímu dni měsíce. Ke konci účetníhoobdobí byla aktiva a pasiva v cizí měně
přepočtena kurzem ČNB.
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a závazkú na reálnou hodnotu (např. deriváty, cenné papíry

společnost k datu účetnízávérky nemá.
2.10. Podstatné změny způsobůoceňování oproti předchozímu účetnímuobdobí
Podstatné změny v účetnímobdobí nenastaly.
2.11. Podstatné změny způsobůodpisování oproti předchozímu účetnímuobdobí
Podstatné změny v úóetním období nenastaly.
2.12. Podstatné změny postupů účetníchmetod oproti předchozímu úěetnímuobdobí
Podstatné změny v účetnímobdobí nenastaly.
2.13. Podstatné změny způsobůoceňování oproti požadavkúm§24-27 Zákona o účetnictví
Způsoby oceňování odpovídajípožadavkůmZákona o účetnictví.
2.14. Podstatné změny způsobúodpisování oproti požadavkúm § 28 Zákona o účetnictví
Způsoby odpisování odpovídajípožadavkům Zákona o účetnictví.
2.15. Nedodženípožadavků dle § 4,8 Zákona o úěetnictví
Postupy účtováníodpovídajípožadavkůmZákona o účetnictví.

3.

DoPLŇUJíCílnroRruacE K RozVAzE

3.1. Dlouhodobý nehmotný

a hmotný majetek
V roce 2015 nedošlo k žádným přírůstkůmani úbytkůmdlouhodobého majetku

3.2. Dlouhodobý finančnímajetek

Ke dni účetnízávérky společnost vykazuje 50 tis, Kč na pozici ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly.
Jedná se o 10 ks kmenových akcií společnosti Pardubická plavebnía.s, o jmenovité hodnotě 5 tis. Kč za
jednu akcii.

3.3. Pohledávky
a) Přehled pohIedávek z obchodního styku

dlouhodobé pohledávky
- z tuzemského obchodního styku
- ze zahraničníhoobchodního styku

celkem dlouhodobé pohledávky

z toho:
- po lhůtě splatnosti ,180-365 dnů
- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů
celkem po lhůtě splatnostivíce než 180 dnů

31.12.15
tis. Kč

31.12.14
tis. Kč

0
0

0

0
0

0
0

0
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krátkodobé pohledávky
- z tuzemského obchodního styku
- ze zahraničníhoobchodního styku
celkem krátkodobé pohledávky

5

7

- po lhůtě splatnosti 180-365 dnů
- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů
celkem po lhůtě splatnostivíce než 180 dnů

0

0
0

0

0

0

0

Pohledávky vůčispřízněným osobám jsou popsány v bodu "Spřízněné osoby".

b) Ostatní pohIedávky (jiné než pohledávky pod bodem 3.3. a)
31.12.15
tis. Kč

dlouhodobé pohledávky
z toho:
- po lhůtě splatnosti 180-365 dnů
- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů

krátkodobé pohledávky
z toho:
- po lhůtě splatnosti 180-365 dnů
- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů

3.4. Opravné položky ke složkám aktiv

společnost k datu účetnízávérky nevykazuje.

3.5. Pohledávky,

které jsou zajištěny dlužníkem nebo 3. osobou dte zástavního práva
společnost k datu účetnízávěrky nevykazuje.

3.6. Vlastní kapitál
a) Stav vlastního kapitálu
Zmény vlastního kapitálu jsou uvedeny v samostatném výkazu,
b) Základní kapitáI
Druh akcií
kmenové akcie na jméno

poěet ks
572

jmenovitá

hodnota

50 000

Kč

nesplacená
část vkladu

K datu účetnízávérky společnost vykazuje základní kapitál ve výši 28 600 000 Kč.

0

31.12.14
tis, Kč

0
0

0
0

22

32

0
0

0

0
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c) Schválení a rozdělení výsledku hospodaření za předchozí účetníobdobí
Výsledek hospodařeníza předchozí účetníobdobí
byl rozdělen tímto způsobem:
2014
2013
tis. Kč
tis. Kč
-633
-881
výsledek hospodaření za předch. účetníobdobí
příděl do rezervního fondu (-)
příděl do ostatních fondů (-)
úhrada kumulované zíráty (-)
výplata podílůna zisku (-)
nerozdělený zisk /neuhraz. ztráta minulých

let

-633

-881

Bližšíúdaje obsahuje výkaz - Přehled o změnách vlastního kapitálu.

3.7. Rezervy

k datu účetnízávérky neexistují rizika, na která by musely být tvořeny rezeNy.

3.8. Potenciální závazky aztráty,jejichž realizace závisí na nejistých budoucích událostech

a na něž

není tvořena rezerva
společnosti k datu účetnízávěrky nejsou známy,

3.9. Závazky
a) Přehled závazkú z obchodního styku

dlouhodobé závazky
- z tuzemského obchodního styku
- ze zahraničníhoobchodního styku

cel kem
z toho:

d

31.12.15
tis. Kč

31.12.14
tis. Kč
0

0

lou hodob é záv azky

- po lhůtě splatnosti í80-365 dnů
- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů
celkem po lhůtě splatnosti více než í 80 dnů

krátkodobé závazky
- z tuzemského obchodního styku
- ze zahraničníhoobchodního styku
cel kem krátkodobé záv azky
z toho:
- po lhůtě splatnosti 180-365 dnů
- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů

0
0

0
0
0

0

401

6B7

0
0

0

0

401

687

0
0
0

0
0
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Závazky vůčispřízněným osobám jsou popsány v bodu "Spřízněné osoby".

b) Ostatní závazky fiiné než závazky pod bodem 3.9. a) a 3.9,c)

dlouhodobé závazky
z toho:
- po lhůtě splatnosti 180-365 dnů
- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů

krátkodobé závazky
z toho:
- po lhůtě splatnosti ,180-365 dnů
- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů

c| Závazky vůčiinstitucím

ze sociálního a zdravotního pojištění
vůčifinančnímua celnímu orgánu
z toho:
- po splatnosti

31.12.15
tis, Kč

31 .12,14

tis. Kč

0

3180

00
00
040
00
00
31.12.15
tis. Kč

31.12.14
tis. Kč

00
0
00

d) Krátkodobé a dlouhodobé bankovní úvěry
společnost k datu úóetní závérky nevykazuje.
e) Závazky, které jsou zajištěny věřitelům majetkem účetníjednotky dle zástavního práva
společnost k datu účetnízávérky nevykazuje,
3.10. Daň z příjmu
a) Splatná daň
Zarok 2015 byla vykázána daňová ztráta.
b) OdIožená daň
Odložená daňová povinnost odrážídaňový dopad rozdílůmezi stavem vykázaným v účetnictvía
zpŮsobem stanovení základu daně z příjmu se sazbou platnou pro rok 2015(190/0),
K31.12,2015 je vykázána aktivní odložená daň ve výši 575 tis. Kč,

c) Doměrky daně za minulá období

Doměrky daně za minulá období nejsou vykázány.

18
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4.
5.
6.

F|NANGNlLEAslNG
společnost k datu účetnízávérky nevykazuje.

NEpENĚžlTÉzÁvazl<v A JlNÁ pLNĚNí NEuvEDENÁ v účerrulcrví

společnost k datu účetnízávěrky nevykazuje.

MAJETEK, JEHoŽ

rťruíocENĚNíJE yýRAzNĚ wŠŠí
NEŽ ocENĚruív ÚčerrulcTvÍ

společnost k datu účetnízávěrky nevykazuje.

7. složKy AKTlv
PĚTl LET

Az^vAzKú, JEJlcHž spLATNosT pŘEsAHUJE K DATU účerruízÁvĚnxy DoBU

společnost nevykazuje.

8.

DoPLŇUJíCílruroRnnRcE K VÝKAZU zlsKu A ZTRÁTY

8.í. Výnosy
tžby zazboží
tžby za vl. výrobky
tžby za služby
tňby z prodeje DNM a DHM
tržby z prodeje CP a vkladů
tžby z prodeje materiálu
celkem

8.2. Osobní náklady

prům. přepočt. počet zaměstnanců

osobní náklady v tis. Kč

z toho:
mzdy, platy
odměny orgánům společnosti *
penzijní závazky vůčibývalým členům
orgánů společnosti*
*

9.

2015

2014

2015

2014

tuzemsko zahraničítuzemsko zahraničí
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
00
00
00
00
223
0
950
00
00
00
00
00
00
2230950

celkem

z toho řídící

0x
í0
í0
00
00

pracovníci celkem

0
0

pracovníci

0x
14
140
00
00

souhrnný údaj za všechny členy

PRoPoJENE A sPRlzNENE osoBY

9.í. Půjčky,záruky

z toho řídící

a ostatní plnění poskytnutá ělenům orgánů společnosti (včetně pIněni
poskytnutých bývalým členům)
společnost k datu účetnízávérky nevykazuje,

0
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9.2. Pohledávky vůčipropojeným osobám

Společnost vykazuje k datu účetnízávěrky nevykazuje.

9.3. Závazky vůčipropojeným osobám

Společnost vykazuje k datu účetnízávérky nevykazuje.

í0. DoTAcE
nebyly v účetnímobdobí 2015 poskytnuty.

11.

úorue o pŘEMĚNÁcH

se společnosti netýkají.

12.

yÝzrtnuruÉ položKy, KTERÉ JsoU vE yÝKAzEcH KoMpENzovÁNy s JINÝM! poLožKAMt
společnost k datu účetnízávérky nevykazuje.

13.

UDÁLOSTI MEZl ROZVAHOYÝM DNEM A DATEM SESTAVENÍZÁVĚnXY
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným podstatným událostem.

14.

ZDŮVODNĚNÍ A VYSVĚTLENÍ YÍZHnUruÝCH lNFORMACi, KTERÉ NEJSOU SROVNATELNÉ S
MlNULÝM Účerruíru oBDoBíM
Podstatné informace účetnízávérky jsou srovnatelné s minulým účetnímobdobím.

15.

JlNÁ SDĚLENÍ

Tato příloha obsahuje všechny informace i údaje vyžadovanéVyhláškou 500/2002 Sb.

datum:

podpis statutárního orgánu a razítko společnosti
lng, Michael Skalický, Ph.D.

17.05.16

