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Oprava zaslaných informací – Výroční zpráva 2016 
 
 
Na základě zaslaného upozornění ČNB na zjištěné nedostatky a výzvy k jejich odstranění 
emitent doplňuje a opravuje zaslané informace ve výroční zprávě za rok 2016 takto: 
 

1. V textové části Výroční zprávy v kap. 6 Doplňující údaje v bodě 6.2 Alternativní 
výkonnostní ukazatele ukazatel zisk před zdaněním, úrokové výnosy nejsou 
alternativními výkonnostními ukazateli a proto se vypouští. 

 
V textové části Výroční zprávy v kap. 6 Doplňující údaje v bodě v bodě 6.2 
Alternativní výkonnostní ukazatele emitent doplňuje a opravuje:  

 
a. definici používaných alternativních výkonnostních ukazatelů  

 

− EBITDA je indikátor, který ukazuje provozní výkonnost společnosti. Je 
finanční ukazatel rentability. 
Výpočet: zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace 

 
b. sesouhlasení jeho hodnot na účetní závěrku (v tis. Kč) 

 
Výkaz zisku a ztráty 

Sesouhlasení EBITDA r. 2016 r. 2015 
Výsledek hospodaření za období 14 225 15 559 
Výnosové úroky 20 051 20 940 
Daň ze zisku -3 339 -3 137 
Odpisy -149 -92 
Dopočet -2 338 -2 152 
EBITDA (původně zveřejněná) -2 420 -2 192 

rozdíl oproti původně zveřejněnému 82 40 
 
 

c. podrobné vysvětlení faktického významu. 
 

− EBITDA jelikož emitent nevykazuje žádnou jinou činnost a pouze 
zhodnocuje kupní cenu za prodaný podnik, dosahuje ukazatel 
záporných hodnot. 

 

Emitent uvádí, že vzhledem k charakteru činnosti společnosti (zhodnocení kupní ceny 
za prodaný podnik) není možné využít alternativních výkonnostních ukazatelů jako 
u běžných společností a jejich vypovídací schopnost, zejména při srovnání s ostatními 
podnikatelskými subjekty, není v takové míře relevantní.  
 

2. Výbor pro audit 
 
Emitent vzhledem k tomu, že nemá žádné zaměstnance, obsazení orgánů (dozorčí rada, 
představenstvo) zúžil na zákonné minimum a účtuje pouze o úzkém počtu nákladů, dosud 
nezřídil Výbor pro audit ve snaze nesnižovat výnos akcionářům. 


