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ÚVODNÍ
S LO V O
Vážené dámy a pánové, obchodní přátelé, spolupracovníci, rok 2014 byl pro naši stavební společnost
velice významným a plodným. Přestože na českém
stavebním trhu již pátým rokem pokračuje recese,
firma HOMOLA a.s. opět oproti létům minulým
zvýšila svůj růst. Objemově jsme sice podepsali
méně kontraktů než v letech předchozích, celkové
tržby však zaznamenaly nárůst o necelých 5 % oproti
hospodářskému roku 2013. A to je pro nás všechny
více než dobrá zpráva.
Podnikli jsme také celou řadu investičních kroků,
které jistě přispějí k dalšímu rozvoji nejen naší firmy,
ale i regionu, v němž jsme takříkajíc doma. Především
se jedná o zahájení výstavby nové osmipatrové administrativní budovy v areálu Průmyslového centra.
Tato moderní stavba výrazně pozměnila ráz lokality
Ostrava-Kunčičky a já doufám, že i průmyslová zóna
se díky ní stane místem, kam firmy rády budou směřovat sídlo svého podnikání.
Dalším neméně významným projektem bylo zahájení
činnosti Školícího střediska. To má nyní za cíl zajišťovat odborné vzdělávání pro naše zaměstnance a také
vytvářet širokou nabídku vzdělávacích aktivit v celém
spektru technických oblastí pro veřejnost. Jsme si
dobře vědomi toho, že v populaci roste podíl vysokoškolsky vzdělaných jedinců. Zároveň však klesá počet
pracovníků se specializací v dělnických profesích,
i technicky zdatných adeptů na pracovní místa. Naší
snahou je poskytnout nejen mladé generaci takové

odborné vzdělání, které by do budoucna zajistilo celé
společnosti dostatek schopných řemeslníků. I proto
se snažíme v naší firmě vždy najít prostor pro mládež,
která zde získá své první pracovní zkušenosti.
Jako předseda představenstva a majitel společnosti
HOMOLA a.s. jsem pyšný na to, že při realizaci všech
našich aktivit, ať už se jedná o zakázky či nové
projekty, přednostně využíváme vlastní výrobní
i lidské zdroje. Jsme tým více než sta erudovaných
a kvalifikovaných pracovníků, ovládáme moderní
technologie, disponujeme funkčním systémem
řízení. V současnosti jsme plně konkurenceschopní
a na budoucnost více než dobře připravení.
Jsem si dobře vědom, že za všemi těmito výsledky je
poctivá práce vedení společnosti, všech zaměstnanců
i spolupracujících firem. Proto bych jim na tomto
místě chtěl vyjádřit svůj dík. A věřím, že naše usilovná
píle bude i nadále pokračovat. Tak, abychom i další
roky zvládli naši firmu společně rozvíjet a zvyšovat
její obrat. Přál bych si, aby jméno HOMOLA a.s. nadále
bylo v oblasti stavebnictví synonymem záruky dobře
odvedené a kvalitní práce. A pro naše zaměstnance
zase zárukou dlouhodobého a stabilního zaměstnání.
Dovolte mi, abych Vám všem ještě jednou poděkoval
za přízeň, našim obchodním partnerům za jejich
důvěru při přidílení stavebních zakázek a našim spolupracovníkům za dobře odvedenou práci. Budu se
těšit v příštím roce.
Mojmír Homola
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PŘEDSTAVENSTO DOZORČÍ RADA A ŘEDITELÉ SPOLEČNOSTI

Představenstvo:

Dozorčí rada:

Ředitelé společnosti:

Mojmír HOMOLA

předseda představenstva, narozen v r. 1959,
člen statutárního orgánu od 13. ledna 2003

Ing. Vít DOSTÁL

místopředseda představenstva, narozen v r. 1963,
člen statutárního orgánu od 2. prosince 2013

Ing. Ondřej HOMOLA

člen představenstva, narozen v r. 1985,
člen statutárního orgánu od 14. června 2005

Ing. Robert GOLA

předseda dozorčí rady, narozen v r. 1974,
člen statutárního orgánu od 21. listopadu 2013

Mgr. Martina HOMOLOVÁ

místopředseda dozorčí rady, narozena v r. 1982,
člen statutárního orgánu od 31. května 2008

Marie ZHORELOVÁ

člen dozorčí rady, narozena v r. 1962,
člen statutárního orgánu od 26. února 2008

Ing. Vít DOSTÁL

ředitel, narozen v r. 1963,
zaměstnanec od r. 2010

Marie ZHORELOVÁ

ředitelka Průmyslového centra Ostrava,
narozena v r. 1962,
zaměstnanec od r. 2005

Ing. Robert GOLA

ekonomický ředitel, narozen v r. 1974,
zaměstnanec společnosti od r. 2010

STRUKTURA
A PROFIL SPOLEČNOSTI
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI
Obchodní firma:

HOMOLA a.s.

Identifikační číslo:

26792770

Daňové identifikační číslo:

CZ26792770

Sídlo:

Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2654
Datum vzniku:

13. ledna 2003

Základní kapitál:

47 900 000 Kč

Počet akcií:

479 ks

Akcionář:

Mojmír HOMOLA
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STRUKTURA SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENSTVO
PŘEDSEDA
PŘEDSTAVENSTVA

ŘEDITEL

ASISTENTKA
PŘEDS. PŘ. A Ř.

O R G A N I Z AČ N Í
STRUKTURA
MATEŘSKÁ SPOLEČNOST

DCEŘINÁ SPOLEČNOST, PODÍL NA VL. KAPITÁLU 100%
Společnost SCASERV a.s. dodává pro stavební projekty na českém,
slovenském a polském strhu fasádní lešení Sprint a hliníkové pojízdné
lešení BoSS v oblasti přístupových systémů. V oblasti bednění nabízí
stěnové panelové bednění LOGIK 50 a prvkové nosníkové bednění
stropů, které využívá ocelové stropní podpěry s bezpečnostním
mechanismem pro jednoduché odbednění. K ucelenému portfoliu
produktů nabízí také závěsné lávky TITAN jako vhodný doplněk k lešení
nebo všude tam, kde není možné lešení použít vůbec.

MARKETING
MANAGER

ÚTVAR PC

OBCHODNÍ
ÚTVAR

EKONOMICKÝ
ÚTVAR

VÝROBNÍ ÚTVAR

GAS

ODBORNÝ
DOHLED

ZÁVODNÍ DOLU

ŘEDITEL PC

OBCHODNÍ
ŘEDITEL

EKONOMICKÝ
ŘEDITEL

VÝROBNÍ ŘEDITEL

ODPOVĚDNÁ
OSOBA

ODPOVĚDNÁ
OSOBA

ODPOVĚDNÁ
OSOBA

SPRÁVCE PC

MANAŽER STRAT.
PROJEKTU

ÚDRŽBÁŘ

TECHNIK
VODOH. STAVEB

ÚDRŽBÁŘ,
STRÁŽNÝ

VEDOUCÍ ODD.
OBCHODU

PROVOZNÍ EL.,
ÚDRŽBÁŘ

OBCHODNÍ
REFERENT

STRÁŽNÝ

PROJEKTOVÝ
MANAŽER

RECEPČNÍ

ASISTENTKA
PROJ. MANAŽERA

UKLÍZEČKA
POM. DĚLNÍK

EKONOM

REFERENT
VÝROBY

HLAVNÍ ÚČETNÍ

VEDOUCÍ VÝROBY

ÚČETNÍ
PROJEKTOVÝ
MANAŽER

STAVBYVEDOUCÍ
VEDOUCÍ GEODET,
STAVBYVEDOUCÍ

GEODET
DĚLNICKÁ
PROFESE
UKLÍZEČKA
VEDOUCÍ
LOGISTIKY
REFERENT
LOGISTIKY
VEDOUCÍ
SKLADU
SKLADNÍK

DCEŘINÁ SPOLEČNOST, PODÍL NA VL. KAPITÁLU 100%
Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o. je školícím střediskem s mnohaletou tradicí, které navázalo na činnost Severomoravské plynárenské
společnosti. Jako dceřiná společnost firmy HOMOLA a.s. zaměřuje svou
činnost na zajišťování vzdělávacích aktivit pro zaměstnance HOMOLA a.s.
a na organizaci školení a pronájem školících prostor, především pro firmy
a organizace v Moravskoslezském kraji. Mezi její klienty patří například
Moravskoslezský kraj, Česká školní inspekce, Edlit s.r.o., Rekval s.r.o.
či Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska.

ŘIDIČ,
SKLADNÍK
ÚDRŽBÁŘ
VEDOUCÍ DIVIZE
STŘEDISKO 802
OUTSOURCING
VEDOUCÍ
STŘEDISKA 802
STAVBYVEDOUCÍ
DĚLNICKÁ
PROFESE

DCEŘINÁ SPOLEČNOST, PODÍL NA VL. KAPITÁLU 100%
V roce 2013 společnost HOMOLA a.s. odkoupila ochrannou známku
Ingstav OSTRAVA a.s. a založila novou dceřinou společnost Ingstav
OSTRAVA s.r.o., která navazuje na činnosti v oblasti vodohospodářských
služeb. Veškeré aktivity jsou zajištěny autorizovaným inženýrem v oblasti
vodohospodářských staveb.
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SILNICE I/11 OSTRAVA, PRODLOUŽENÁ RUDNÁ –
HRANICE OKRESU OPAVA, PŘELOŽKY VTL PLYNOVODŮ OBJEKT SO 501, SO 502, SO 503 A SO 504
Přeložky vysokotlakých plynovodů byly realizovány
z důvodu kolize výstavby silnice I/11 Prodloužená Rudná
a stávajících vysokotlakých plynovodů, jejichž provozovatel je společnost RWE Distribuční služby, s.r.o. Investorem výstavby je ŘSD ČR. Výstavba přeložek VTL plynovodů probíhala na pozemcích katastrálního území Krásné
Pole, Vřesina u Bílovce a Nová Plesná v době od srpna
2013 do prosince 2013. Převážná část stavby probíhala
na zemědělských pozemcích podél komunikace I/11
v blízkosti nákupního centra Globus. Jednalo se o čtyři
stavební objekty. Všechny objekty vedou v pozemcích
soukromých vlastníků, objekt SO 503 kříží stávající silnici
Krásnopolská a objekty SO 502 a SO 504 kříží stávající silnici I/11 – toto křížení bylo řešeno třemi protlaky, dvěma
protlaky DN 200 a jedním protlakem DN 500. Vystavěno
bylo celkem 668 m ocelového potrubí DN 200 a 1635 m
ocelového potrubí DN 500. Součástí stavby byl tzv. armaturní uzel, který se skládá z jednoho zemního uzávěru
DN 500 a dvou zemních uzávěrů DN 200, do kterých jsou
napojeny všechny objekty stavby. Stavba byla technicky
náročná z důvodu podzimní nepřízně počasí, obtížného
pohybu těžké techniky v podmáčeném terénu a časově
náročného termínu stavby.
REKONSTRUKCE VTL PLYNOVODU KOBLOV
Předmětem díla byla kompletní dodávka stavebně montážních prací, inženýrské činnosti při rekonstrukci
vysokotlakého plynovodu v dimenzi DN 100, výměnou nadzemního VTL plynovodu se dvěma prostupy přes
komunikaci a úprava stávající nosné konstrukce včetně nového uložení VTL plynovodu na ocelovou konstrukci.
Stavební práce obsahovaly sanaci betonových patek a provedení odvodnění. Celková délka rekonstrukce plynovodu je 530 m. Náročnost prací vyplývala zadáním investora na potřebu zkrácení termínu výstavby, při vlastní
realizaci byly nepříznivé klimatické podmínky. Stavba byla předaná bez vad a nedodělků ve zkráceném termínu.

VÝROBNÍ
ČINNOST
V hospodářském roce 2014 náš výrobní útvar úspěšně realizoval 77 staveb, prezentujících výstavbu
a rekonstrukce produktovodů, zejména plynovodů,
horkovodů a vodovodů v Ostravě i dalších lokalitách
Moravskoslezského kraje.
Vysoký počet úspěšných realizací v hospodářském
roce 2014 potvrdil správný směr firmy. Jsme zaměřeni
na vysokou odbornost, efektivitu a zkušenosti pracovníků výrobního útvaru. Navíc při své práci využíváme

nejmodernější techniku. Pravidelně modernizujeme vozový i strojní park. V roce 2014 jsme zakoupili pojízdnou
montážní dílnu na vozidle MAN a použitý, ale velmi zachovalý autojeřáb AD 10. Autojeřáb byl vyzkoušen a obstál v těžkém terénu na největší zakázce tohoto období
„Prodloužená Rudná - Přeložky VTL plynovodů“.
Našim standardem je vysoký výkon a perfektní kvalita na všech námi prováděných činnostech. To nám
dává stálý náskok před konkurencí.
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REKONSTRUKCE STL PLYNOVODU
BOHUŇOVICE II. ČÁST
Účelem stavby byla rekonstrukce stávajících STL
plynovodů z materiálu LITEN DN 110 a DN 90
s rokem výstavby 1987-89 v ul. Pod Lipami v obci
Bohuňovice. Jednalo se o stávající plynovody
z materiálu se sníženou životností a zvýšenou
poruchovostí. Požadavkem investora SMP Net,
s.r.o. byla výměna stávajícího STL plynovodního
potrubí a přípojek za nové potrubí z materiálu PE
s ochranným pláštěm ve stejné trase. Plynovod
DN 110 je propojen s plynovodem DN 110 (LITEN)
a za zemním uzávěrem v ul. Pod Lipami bude
redukován na DN 90. Bylo rekonstruováno celkem
770 m PE potrubí v dimenzích DN 110 a DN 90.
Dále byla předmětem stavby rekonstrukce plynovodních přípojek v délce 316 m a celkovém počtu
39 ks ve stávající trase a přepojení 15 ks stávajících
STL přípojek na nově vybudované STL plynovody.
Řešené území se nachází na k. ú. Bohuňovice. Stávající zástavba je tvořena rodinnými domy podél
místní komunikace. Rekonstrukce plynovodu byla
prováděna tak, aby nedošlo k poškození žádných
objektů a vzrostlých stromů. Trasa plynovodu byla
vedena převážně v místní komunikaci a částečně
v chodnících a zeleném trávníku.

REKONSTRUKCE NTL PLYNOVODU ŠUMPERK, UL. JESENICKÁ
Stavba byla realizována jako investiční akce společnosti SMP Net, s.r.o. v období květen – říjen 2013. Rekonstrukce probíhala v páteřní komunikaci celého města Šumperk. Organizace silniční dopravy v jednotlivých
úsecích, jakož i bezpečnostní opatření v silném provozu zvláště kamionové dopravy, byly velmi náročné.
Nový plynovod byl kladen z větší části v trase původního potrubí a tedy jako záměna nového plastového
potrubí za původní ocelové. Rekonstruovaný plynovod byl značně poruchový a úniky plynu po odkrytí
potrubí výrazně komplikovaly celou výstavbu stejně jako i množství inženýrských sítí jiných správců. Celá
stavba byla rozdělena na dvě na sobě nezávislé etapy, celkem bylo zrekonstruováno 772 m plynovodu
v dimenzích PE potrubí DN 225 a 160. Dále bylo zrekonstruováno 275 m plynovodních přípojek v počtu
18 ks o dimenzích 90, 63, 50 a 40 spolu s přepojením stejného množství odběrných plynových zařízení
(OPZ) v bytových domech a administrativních budovách.

REKONSTRUKCE NTL PLYNOVODU ŠUMPERK,
UL. ČS. ARMÁDY
Stavba byla financována společností SMP Net, s.r.o.,
s realizací v období květen – říjen 2013. Plynovod byl
rekonstruován v zástavbě starších rodinných domů,
ale rovněž v části panelových objektů s velkým počtem bytových jednotek. Z důvodu členitosti trasy
plynovodu byla stavba rozdělena na tři samostatné
etapy, nový plynovod byl z větší části pokládán
do komunikací s překopy komunikace pro odbočky
plynovodu a přípojky. Na této stavbě bylo zrekonstruováno 1382 m plynovodu v dimenzích PE potrubí
DN 160 a 110 s velkým množstvím propojení na
stávající ocelové plynovody na odbočkách a rovněž
365 m plynovodních přípojek v počtu 42 ks o dimenzích 90, 63, 50 a 40 spolu s přepojením stejného
množství odběrných plynových zařízení (OPZ).

GENERÁLNÍ OPRAVA PRIMÁRNÍHO
HORKOVODU 2XDN 500 V ÚSEKU F4-Š4/A,
FRÝDEK-MÍSTEK
Předmětem realizace díla bylo provést kompletní
dodávku „na klíč“ jako bezpečné, provozuschopné
a funkční dílo „GO primárního horkovodu 2xDN 500
v úseku F4-Š4/A, Frýdek-Místek“ v termínech stanovených investorem. Veškeré montážní práce na
potrubí, zahrnující tlakové zkoušky na trubních
rozvodech, demontáže a nové vybavení šachtic
probíhaly ve dvou výlukách a ve dvou úsecích.
První úsek v rozsahu 2x70 m DN 500 byl proveden
za 10 dnů a druhý úsek v rozsahu 2x180 m DN 500
byl zhotoven za 8 dnů. Specifikem bylo provedení
šachtice Š3 za 72 hodin, kde proběhla v odstávce
horkovodu demontáž 6 stávajících a montáž
6 nových sekčních armatur DN 500 a uzavíracích armatur DN 250-20 ve směru od Teplárny FM, včetně
tlakové zkoušky přilehlého trubního úseku. Zbytek
času zabraly zemní práce, které probíhaly převážně
v komunikaci a v zahradách občanské zástavby ve
stávající lokalitě.
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OPRAVA DEGAZAČNÍHO PLYNOVODU DN 500
MEZI LB55 - LB63 V RYCHVALDU:
Předmětem stavby byla výměna stávajícího ocelového degazačního plynovodu DN 500 v délce 580 m za
potrubí z PE DN 450. V lomovém bodě LB55 se potrubí
napojilo na plastové potrubí PE dn 450, které bylo vyhotoveno z předchozí etapy a v lomovém bodě LB63
se potrubí napojovalo na stávající ocelové potrubí
DN 500. Termín realizace zakázky byl září - listopad
2013, přičemž JTÚ a předání dotčených pozemků zpět
vlastníkům proběhlo v dubnu 2014. Potrubí procházelo značně nerovným terénem a v zahradách rodinných
domů soukromých vlastníků. Z tohoto důvodu bylo
obtížné zajistit všechna povolení vstupů na dotčené
pozemky a dojednat průběh stavby. Z důvodu nemožnosti provádět výměnu potrubí překopem v některých
pozemcích, bylo provedeno celkem 142 m vtahování
nového potrubí PE DN 450 do ocelového DN 500.
REKONSTRUKCE VODOVODU DN 200 UL. ORLOVSKÁ
Předmětem prací byla rekonstrukce úseku vodovodního řadu DN 200 na ulici Orlovská. Rekonstruovaný úsek
vodovodu PE DN 225 v celkové délce 241 m se nacházel na pozemcích k. ú. Slezská Ostrava. Rekonstruovaný
vodovod byl v blízkosti křižovatky ul. Bohumínská, Muglinovská a Orlovská, kde byl vodovodní řád napojen na
páteřní řád DN 300 na ulici Bohumínskou. V rámci stavby byla řešena rekonstrukce stávajícího původního ocelového vodovodu DN 200 v délce 241 m, který se napojil na již zrekonstruovanou část z materiálu PVC a PE. Úsek
byl navržen z materiálu PE 100 DN 225x20,5 mm. Svařování vodovodu bylo prováděno pomocí elektrotvarovek
a rovné úseky byly provedeny metodou „na tupo“. Stávající potrubí v zemi bylo ponecháno a zaplněno cementopopílkovou suspenzí. Na novém vodovodním a stávajícím ocelovým potrubí byl vysazen podzemní hydrant
DN 80. Nová trasa vodovodu kříží stávající betonovou kanalizaci DN 300. Část trasy vodovodu byla položena
v souběhu se stávajícími sítěmi a sloupy veřejného osvětlení.

OBCHODNÍ
ČINNOST
Obchodní činnost společnosti HOMOLA a.s. je diverzifikována do tří pilířů:
- stavební zakázky, provoz, údržba a drobné opravy
distribuční sítě plynovodů a dusíkovodů,
- pronájem kancelářských a skladových prostor,
- prodej pozemků vč. inženýrských sítí.

Širší spektrum obchodních činností nám dává jakožto
stavební firmě, jejíž zakázky jsou sezónní se závislostí
na klimatických podmínkách, možnost zajištění chodu celé společnosti i v méně produktivní části roku,
tedy v zimním období. Naopak v realitách je pro nás
jistě konkurenční výhodou, že nenabízíme k prodeji
pouze pozemky, ale pozemky včetně inženýrských
sítí, které jsme vlastními kapacitami vybudovali a část
z nich i provozujeme.
Celkové výkony společnosti za období 05/2013 –
04/2014 činily 264,409 mil. Kč. V porovnání s výkony
hospodářského roku 05/2012 – 04/2013 jsme zaznamenali nárůst o 12,07 % (rok 05/2012 – 04/2013
= 235,932 mil. Kč) a to i přes nadále pokračující
nepříznivý vývoj ve stavebnictví. Pro realizaci těchto výkonů využíváme v převážné míře vlastních
výrobních a personálních kapacit, čímž zvyšujeme
přidanou hodnotu poskytovaných výrobků a služeb.
Výsledkem toho je velmi důležitý ekonomický ukazatel – hospodářský výsledek, který před zdaněním
dosáhl 43,012 mil. Kč.
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NÁSLEDUJÍCÍ TABULKA UVÁDÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍ Z NICH:

VÝVOJ HV PŘED ZDANĚNÍM 2003–2014
50000

Název zakázky
GO primárního horkovodu
2xDN500 v úseku F4-Š4/A
Frýdek-Místek

45000
40000

REKO NTL Zábřeh
– ul. Boženy Němcové +1

35000
30000

I/11 Ostrava, prodloužená
Rudná – hranice okr. Opava –
přeložky VTL plynovodů

25000

Rekonstrukce rozvodů CZT
areál Moravan Otrokovice

20000

ZDS HA GO HKV DN500
Š70-Š71, Havířov

Objednatel

Termín uzavření
kontraktu

Termín realizace
zakázky

Cena bez DPH

Dalkia Česká
republika a.s.

6. 6. 2013

1. 7. 2013 – 15. 9. 2013

13.824.239 Kč

RWE GasNet, s.r.o.
(SMP Net s.r.o.)

14. 6. 2013

06/2013 – 15. 9. 2013

9.350.000 Kč

OHL ŽS a.s.

29. 8. 2013

30. 8. 2013 – 30. 4. 2014

34.325.093 Kč

Teplárna
Otrokovice a.s.

14. 3. 2014

15. 3. 2014 – 15. 8. 2014

14.789.726 Kč

Dalkia Česká
republika a.s.

15. 4. 2014

15. 4. 2014 – 22. 8. 2014

8.748.505 Kč

Porovnáním výkonů jsme oproti hospodářskému roku 05/2012 – 04/2013 uzavřeli o 9,41 % méně kontraktů.
Celkové tržby stavební výroby však za období 05/2013 – 04/2014 dosáhly 200,341 mil. Kč. Ve srovnání s hospodářským rokem 05/2012 – 04/2013 se jedná o nárůst cca 4,60 %.
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STAVEBNÍ ZAKÁZKY:
České stavebnictví se už pět let potýká s krizí a výrazným propadem. Od roku 2008, kdy bylo stavebnictví
na svém vrcholu, klesl objem veřejných stavebních
zakázek více než o čtvrtinu. V prvním čtvrtletí roku
2014 došlo k nárůstu objemu zadaných veřejných
zakázek. Poprvé po 6 letech se obrátil trend z posledních let, kdy objem zakázek klesal.
Zvýšená aktivita veřejných investorů výrazně
pomohla českému stavebnictví k růstu v prvním
čtvrtletí roku 2014 po předchozím pětiletém
propadu. V lednu až dubnu 2014 bylo ve věstníku
vyhlášeno 1187 veřejných stavebních zakázek, což
je meziroční růst o 49,7 %. Celková předpokládaná
hodnota těchto staveb činila 42,1 miliardy korun,
meziročně o 51,1 % více.
České stavebnictví přišlo během krize o 443 miliard
korun, což je obrat za celý jeden rok. Práci v oboru od
roku 2008 ztratilo na 50.000 lidí. O čtvrtinu také klesl
počet velkých stavebních firem. Statistiky za první
měsíce letošního roku však ukazují, že stavebnictví

chytá druhý dech. Stavební produkce i díky příznivému počasí v zimě za první tři měsíce tohoto roku
vzrostla o 8,4 %.
Převážný podíl objednatelů společnosti HOMOLA a.s.
tvoří stále soukromí investoři, kdy mezi naše významné partnery patří např. společnost Green Gas
DPB, a.s., RWE GasNet, s.r.o. (dříve SMP Net, s.r.o.),
Dalkia Česká republika, a.s., OKD a.s., DIAMO s.p..
Ze státního sektoru jsou to některé obce a města
Moravskoslezského kraje. Společnost HOMOLA a.s.
realizuje zakázky nejen pro investory s objemem
přesahující 50 mil. Kč, ale také uspokojuje potřeby
drobných investorů, kdy hodnoty dosahují jen několika tisíců Kč.
V období 05/2013 – 04/2014 jsme uzavřeli 77 obchodních kontraktů v oblasti stavební výroby v celkové
hodnotě 171,617 mil. Kč. Většina těchto uzavřených
smluv byla také realizována v daném období. Zbývající
byly zasmluvněny s částečnou nebo celkovou realizací
na další hospodářský rok.
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Téměř všechny poměrové ukazatele rentability,
aktivity a zadluženosti dosahovaly obdobných hodnot oproti předchozímu období. Velice pozitivně se
vyvíjely ukazatele likvidity, zejména pak Okamžitá
likvidita, která dosáhla hodnoty 101,72 %.
Rentabilita vlastního kapitálu ve výši 18,08 % v tomto
sledovaném období již několik po sobě jdoucích období několikanásobně překračuje průměrnou sazbu
1 měsíční PRIBOR, kdy pro srovnání v roce 2013 činila
tato sazba 0,31 %.
Výsledky hospodaření za období 1. 5. 2013 – 30. 4. 2014
byly zpracovány do řádné účetní závěrky, kterou tvoří
rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce.
Celá účetní závěrka byla ověřena auditorem Ing. Ivo
KOPSOU ze společnosti COTAX AUDIT, s.r.o. s pozitivním výrokem.
Společnost ve sledovaném období nevynaložila
výdaje na výzkum a vývoj a zároveň neměla organizační složku v zahraničí.
A na závěr, společnost HOMOLA a.s. dosáhla v hospodářském roce 2013/2014 nejlepšího hospodářského
zisku před zdaněním v historii a současně zvýšila jak objem dlouhodobého majetku, tak i objem krátkodobého finančního majetku oproti hospodářskému roku 2012/2013.

EKONOMIKA
Společnost HOMOLA a.s. i přes pokračující recesi
v oblasti stavební výroby v ČR dosáhla opětovně svého
nejlepšího hospodářského výsledu od zahájení činnosti, kdy Hospodářský výsledek před zdaněním dosáhl
výše 43 mil. Kč, což činí nárůst oproti roku o cca 12,6 %.
Výkony hospodářského roku 2013/2014 se zvýšily
oproti výkonům z hospodářského roku 2012/2013
o cca 7 %. Toto zvýšení výkonů jsme realizovali zejména vlastními pracovníky. V období recese ve stavební
výrobě jsme tak v první řadě zajistili plné využití vlastních výrobních kapacit.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v hospodářském roce 2013/2014 se oproti roku 2012/2013
zvýšil na 100 a i přesto naše společnost dokázala
udržet trend předchozích let a HV na 1 zaměstnance
zvýšit cca o 11 %.
Bilanční suma ve výši 264 470 tis. se zvýšila o cca
16 % oproti předchozímu období. V oblasti Dlou-

hodobého majetku došlo k nárůstu Dlouhodobého
hmotného majetku z titulu dokončení výstavby
Školícího střediska v areálu Průmyslového centra
(očištěno o dotace).
V oblasti Dlouhodobého finančního majetku došlo
k poklesu oproti předchozímu účetnímu období z titulu
splácení jistiny úvěru dceřinou společnosti SCASERV a.s.
Pozitivně ovlivnil výsledek hospodaření oblast oběžných aktiv, kdy podstatná část se transformovala do
Krátkodobého finančního majetku.
Pasivní strana bilance je v oblasti Vlastního kapitálu
vyšší o 33 666 tis. Kč oproti předchozímu období tvoří
Výsledek hospodaření běžného účetního období.
U Dlouhodobých závazků došlo k poklesu z titulu
změny smluvních podmínek u pořízení administrativní budovy v Krásném Poli s tím, že došlo ke zkrácení splatnosti závazku, jež se projevilo navýšením
v oblasti Krátkodobých závazků.
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2. Stavební výroba
Významnou měrou došlo k rozšíření a modernizaci
vozového i strojového parku v oblasti hlavního
předmětu činnosti společnosti. Došlo k pořízení nové
terénní pojízdné dílny MAN a použitého autojeřábu
AKTIS 4x4.

INVESTIČNÍ
ČINNOST
Rozsah investic společnosti HOMOLA a.s. má stoupající tendenci oproti předchozímu sledovanému období.
Investiční činnost směřovala zejména do tří následujících oblastí:
1. Novostavba nové administrativní budovy
Samostatnou kategorií v oblasti investic činí zahájení výstavby nové administrativní budovy v areálu Průmyslového
centra v Ostravě–Kunčičkách. Jedná se o nejvýznamnější investici v historii společnosti HOMOLA a.s., jejímž účelem
je výstavba moderních a exkluzivních nájemních prostor pro podnikání. Součástí této budovy budou i nové administrativní prostory sídla společnosti HOMOLA a.s. Předpokládaný termín ukončení realizace je I. čtvrtletí 2015. Ve
sledovaném období 5/2013 – 4/2014 bylo proinvestováno v rámci tohoto projektu cca 3,5 mil Kč.

3. Areál Průmyslového centra v Ostravě – Kunčičkách
Naše společnost v každém roce modernizuje a zatraktivňuje tento areál pro stávající i budoucí nájemce.
Ve sledovaném období řadíme mezi nejvýznamnější
investice dokončení výstavby Školicího střediska, jež
ve sledovaném období činí investici v objemu bezmála 18 mil. Kč (očištěno o dotaci), kdy na tuto investiční akci je poskytnuta dotace z fondů Evropské unie
v rámci operačního programu podnikání a investice
ve výši 50 %. Vzhledem k rozsáhlé investiční aktivitě
v celém areálu Průmyslového centra zmiňujeme
z řady mnoha probíhajících projektů např. rozšíření
prostor stravovacího zařízení ve stávající administrativní budově a dále pak zahájení zateplení střešních
plášťů dvou stavebních objektů.
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C E R T I F I K ÁT Y
A OPRÁVNĚNÍ
INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ (IMS)
Společnost HOMOLA a.s. se řídí IMS, který zahrnuje:
- systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO
9001:2009 (QMS),
- systém environmentálního managementu
dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 (EMS),
- systém řízení BOZP dle normy ČSN OHSAS
18001:2008 (SM BOZP).
CERTIFIKÁTY JSOU PLATNÉ PRO ČINNOSTI:

CERTIFIKÁT GAS
Společnost HOMOLA a.s. je držitelem certifikátu
GAS, který prokazuje shodu prováděných procesů
s požadavky na právní a technické předpisy, dokumentované zásady, postupy a podmínky pro
provádění montáží a oprav plynárenských zařízení.
V červenci 2013 byl proveden kontrolní audit trvalého dodržování podmínek rozhodných pro vydání
Certifikátu o registraci organizace k procesům prováděným na plynárenským zařízení prostřednictvím
společností GAS s.r.o.. Rozsah certifikace byl potvrzen
a nově označen na G-S5, P3 – montáže a opravy plynovodů a plynovodních přípojek z oceli v otevřených
výkopech o světlostech bez omezení a provozním
přetlaku bez omezení; montáže a opravy plynovodů
a plynovodních přípojek z polyetylénu v otevřených
výkopech o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení.

- výstavba inženýrských sítí – plynovodů, vodovodů,
horkovodů, parovodů, kanalizací,

Platnost certifikátu je do 13. srpna 2015.

- výstavba a rekonstrukce kotelen,

CERTIFIKÁTY A OPRÁVNĚNÍ

- výroba a provádění ocelových konstrukcí a drobná
zámečnická činnost,

- Certifikát ČSN EN ISO 3834-2 pro výrobu, montáž a rekonstrukci ocelových konstrukcí, produktovodů
(plynovodů, vodovodů, horkovodů, parovodů) a kanalizací.

- dodávání výstavby a rekonstrukcí zpevněných
ploch, rekonstrukcí budov – fasády, zateplování.

- Certifikát EN 1090-2+A1 na konstrukční ocelové stavební díly, dílce, sestavy a konstrukce třídy provedení do EXC2.

IMS je manažerský systém integrující jednotlivé divize do jednoho koherentního systému, který umožňuje optimální splnění politiky a cílů naší společnosti.
Integrovaný systém řízení je systém managementu
společnosti pro zaměření a řízení kvality výroby se
zahrnutím požadavků bezpečnosti práce a ochrany
zdraví pracovníků a požadavků na ochranu životního
prostředí.

- Oprávnění Technické inspekce České republiky (TIČR) k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení.
- Oprávnění TIČR k revizi a zkouškám vyhrazených plynových zařízení.
- Oprávnění Obvodního baňského úřadu (OBÚ) pro výrobu, montáž, opravy a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení.
- Oprávnění OBÚ pro výrobu, montáž, opravy a zkoušky vyhrazených technických plynových zařízení.

V dubnu 2014 proběhl recertifikační audit normy
ČSN OHSAS 18001:2008 a dozorový audit normy
ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005
prostřednictvím certifikačního orgánu CQS – Sdružení pro certifikaci systému jakosti. Následně nám
byla prodloužena platnost certifikátu normy ČSN
OHSAS 18001:2008 na další 2 roky. Funkci představitele managementu zastává ve společnosti
HOMOLA a.s. Ing. Ondřej Homola. Interní audity
jsou konány kvalifikovanými auditory organizace
i externími auditory.
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PERSONALISTIKA
SPOLEČNOSTI
VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI
Rok

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Prům. roční počet osob

100

98

95

99

84

89

Počet zaměstnanců HOMOLA a.s. se v období 5/2013
– 4/2014 výrazně nezměnil. Průměrný přepočtený
stav se mírně zvýšil z 98 na 100 osob. Ve společnosti
pracovalo 24 žen a 76 mužů. Počet technicko-hospodářského personálu tvořilo 45 osob, dělnické pozice
byly obsazeny 55 osobami.
V uplynulém hospodářském roce věnovala společnost HOMOLA a.s., obdobně jako v předešlém období, výraznou pozornost udržování vzdělanostní
úrovně a dalšímu kvalifikačnímu rozvoji všech skupin zaměstnanců. Systém vzdělávání se ve společnosti dlouhodobě zkvalitňuje, cíleně se prohlubuje
vazba vzdělávacích aktivit na konkrétní podmínky
společnosti a aktuálně vzniklé potřeby odborných
skupin zaměstnanců. K tomuto výrazně napomáhá
také započatá spolupráce s nově vzniklým Školícím
střediskem, které připravuje a organizuje školení
v součinnosti s personálním oddělením a s úseky
jednotlivých odborných ředitelů.
I nadále pokračoval na firmě jazykový program
zaměřený na výuku anglického jazyka, školení IT
dovedností, stejně jako zvyšování profesní kvalifikace zaměstnanců formou zajištění svářečských
kurzů a mnoha dalších odborných školení (kurzy
jeřábnické, vazačské, obsluha křovinořezů a motorových pil, atd.). Zaměstnanci měli možnost zúčastnit
se Kurzu bezpečné jízdy v Centru bezpečné jízdy
Ostrava a vyzkoušet si tak své řidičské dovednosti
při řízení vozidla na technicko-terénním polygonu.

Celkové náklady na vzdělávání v hospodářském roce
2013/2014 činily 644.048 Kč.
Při plnění stavebních zakázek klade společnost
HOMOLA a.s. důraz na prevenci vzniku rizik a zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaznamenali jsme pouze jediný pracovní úraz, kdy vlivem
klimatických podmínek (mokro a sníh) došlo při
provádění prací na instalaci potrubí k podklouznutí
a pádu montéra, doba léčení si u něj vyžádala pracovní neschopnost v délce trvání 29 dní.
Smluvní poskytovatel pracovně-lékařských služeb
v průběhu sledovaného období zabezpečil lékařské
prohlídky vyplývající ze zákona pro všechny určené
zaměstnance. Současně posuzoval zdravotní hlediska a pracovní podmínky jednotlivých pracovišť
a jejich vliv na vývoj zdravotního stavu zaměstnanců.
Dále provedl pravidelné školení poskytnutí první
pomoci pro zaměstnance.
Ke zvýšení motivace zaměstnanců byly využity tyto
benefity: příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců, příspěvek na stravu formou stravenkových poukazů nebo poskytování bezúročných
půjček. Zaměstnanci se stejně jako v loňském období
zúčastnili cenově zvýhodněných a částečně dotovaných týdenních lázeňských pobytů včetně zajištěné
rehabilitační péče v některé z nabízených lázeňských
destinací v ČR nebo SR, a to díky spolupráci v rámci
projektu asociace SPPMS.

DOKUMENTY
- Výpis z obchodního rejstříku
- Zpráva auditora
- Výkaz zisku a ztráty
- Rozvaha
- Příloha k účetní závěrce
- Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
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VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
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OVĚŘENÍ VÝPISU

ZPRÁVA AUDITORA
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HOMOLA a.s.

Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky
tel.: +420 596 940 040, e-mail: sekretariat@homola.as
IČ: 26792770, DIČ: CZ26792770

w w w. ho m o l a . a s

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R ÁT Y

v plném rozsahu ke dni 30. 4. 2014 (v celých tisících Kč)
IČ: 26792770
Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
HOMOLA a.s.
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště
Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky

Označení
a

TEXT
b

I.

Tržby za prodej zboží

A.

Náklady vynaložené na prodané zboží

+

Obchodní marže

II.

Výkony

řád.
c
01

Skutečnost v účetním období
běžném
1

minulém
2

7 344

238

02

3 664

176

(ř. 01 – 02)

03

3 680

62

(ř. 05 až 07)

04

242 582

227 088

Tržby za prodej vlast. výrobků a služeb

05

236 566

227 939

2.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

06

5 216

-1 496

3.

Aktivace

II. 1.

B.

Výkonová spotřeba

B. 1.

Spotřeba materiálu a energie

2.

(ř. 09 + 10)

Služby

+

Přidaná hodnota

C.

Osobní náklady

07

800

645

08

152 154

136 395

09

44 577

35 883

10

107 577

100 512

(ř. 03 + 04 – 08 )

11

94 108

90 755

(ř. 13 až 16)

12

51 967

48 906

37 911

35 185

Mzdové náklady

13

2.

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

14

3.

Náklady na soc. zab. a zdr. poj.

15

12 872

11 806

4.

Sociální náklady

16

1 184

1 915

D.

Daně a poplatky

17

1 521

483

E.

Odpisy dlouh. nehmot. a hmot. majetku

III.

Tržby z prodeje dlouh. majet. a materiálu

C. 1.

18

8 878

7 641

19

3 303

5 591

Tržby z prodeje dlouhod. majetku

20

3 303

5 591

Tržby z prodeje materiálu

21
22

210

1 259

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku

23

210

1 259

Prodaný materál

24

G.

Změna stavu rezerv a opr. pol., komp. nákl.

25

-1 272

-111

IV.

Ostatní provozní výnosy

26

1 151

2 202

H.

Ostatní provozní náklady

27

1 812

327

V.

Převod provozních výnosů

28

I.

Převod provozních nákladů

29

*

Provozní výsledek hospodaření
[(ř.11-12-17-18+19-22-(+/-25)+26-27+(-28)-(-29)]

30

35 446

40 042

III. 1.
2.

Zůst. cena prodaného dlouh. majet. a mater.

F.
F. 1.
2.

(ř. 20 + 21)

(ř. 23 + 24)

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R ÁT Y

R O Z VA H A

v plném rozsahu ke dni 30. 4. 2014 (v celých tisících Kč)

v plném rozsahu ke dni 30. 4. 2014 (v celých tisících Kč)

Sestaveno dne: 15. 9. 2014

IČ: 26792770

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
HOMOLA a.s.

Předmět podnikání účetní jednotky: montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových
zařízení, realitní činnost

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště
Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky

Podpisový záznam:

Označení
a

TEXT
b

řád.
c

VI.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

J.

Prodané cenné papíry a podíly

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

VII. 1.

31
(ř. 34 až 36)

Skutečnost v účetním období
běžném
1

minulém
2

Označení
a

32

200
9 500
9 500

AKTIVA CELKEM

(ř. 02 + 03 + 31 + 63)=ř. 67

Výnosy z podílů v ovlád. a ŘO., ÚJ podst. vlivem

34

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

2.

Výnosy z ost. dlouh. CP a podílů

35

B.

Dlouhodobý majetek

3.

Dlouhodobý nehmotný majetek

Minulé
účetní
období

Korekce
2

Netto
4

Číslo
řádku
c
Brutto
1

AKTIVA
b

1

33

Běžné účetní období

001

353 785

89 315

Netto
3
264 470

227 896

002

0

0

0

0

(ř. 04 + 13 + 23)

003

264 751

84 327

180 424

168 881

(ř. 05 až 12)

004

1 188

950

238

0

Výnosy z ost. dlouhod. finančního majetku

36

B.I.

VIII.

Výnosy z krátkodobého fin. majetku

37

B.I. 1.

Zřizovací výdaje

005

234

234

0

0

K.

Náklady z finančního majetku

38

2.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

006

0

0

0

0

IX.

Výnosy z přecenění CP a derivátů

39

3.

Software

007

953

715

238

0

L.

Náklady z přecenění CP a derivátů

40

4.

Ocenitelná práva

008

0

0

0

0

M.

Změna stavu rezerv a OP ve finan. oblasti

X.

41

-200

200

5.

Goodwill

009

0

0

0

0

Výnosové úroky

42

522

803

6.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

010

0

0

0

0

N.

Nákladové úroky

43

306

462

7.

XI.

Ostatní finanční výnosy

44

2

9

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

011

0

0

0

0

8.

O.

Ostatní finanční náklady

45

2 153

1 994

Poskytnuté zálohy na dlouh. nehm. majetek

012

0

0

0

0

XII.

Převod finančních výnosů

46

P.

Převod finančních nákladů

47

*

Finanční výsledek hospodaření
[(ř.31-32+33+37-38+39-40-(+/-41)+42-43+44-45+(-46)-(-47)]

48

7 566

-1 844

Q.

Daň z příjmů za běžnou činnost

49

9 347

Q. 1.

- splatná

50

9 076

2.
**

(+/-)

(ř. 50 + 51)

- odložená
Výsledek hospodaření za běžnou činnost

(ř. 30 + 48 – 49)

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

013

251 790

83 277

168 513

153 134

B.II. 1.

Pozemky

014

17 145

0

17 145

16 501

2.

Stavby

015

165 142

50 070

115 072

98 829

3.

Sam. movité věci a soubory movitých věcí

016

33 504

26 848

6 656

5 403

7 361

4.

Pěstit. celky trvalých porostů

017

0

0

0

0

7 181

5.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

018

0

0

0

0

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

019

123

0

123

123

51

271

180

6.

52

33 665

30 837

7.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

020

26 644

0

26 644

28 791

Poskytnuté zálohy na dlouh. hmot. majetek

021

0

0

0

0

Oceň. rozdíl k nabytému majetku

022

9 231

6 359

2 872

3 487

XIII.

Mimořádné výnosy

53

5

2

8.

R.

Mimořádné náklady

54

5

2

9.

S.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

S. 1.

- splatná

2.

(ř. 56 + 57)

- odložená

*

Mimořádný výsledek hospodaření

T.
***
****

Výsledek hospodaření před zdaněním

(ř. 14 až 22)

55

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

023

11 773

100

11 673

15 747

56

B.III. 1.

Podíly – ovládaná osoba

(ř. 24 až 30)

024

2 300

100

2 200

2 000

57

2.

Podíly v úč. jedn. pod podstatným vlivem

025

0

0

0

0

3.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

026

0

0

0

0

(ř. 53 – 54 – 55)

58

Převod podílu na výsl. hosp. společníkům

(+/-)

59

4.

Půjčky a úvěry – ovl. n. ovládaj. os, p. vliv

027

9 473

0

9 473

13 747

Výsledek hospodaření za účetní obd. (+ -)

(ř. 52 + 58 - 59)

60

33 665

30 837

5.

Jiný dlouhodobý finanční majetek

028

0

0

0

0

(ř. 30 + 48 + 53 - 54)

61

43 012

38 198

6.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

029

0

0

0

0

7.

Poskytnuté zálohy na dlouh. fin. majetek

030

0

0

0

0
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R O Z VA H A

R O Z VA H A

v plném rozsahu ke dni 30. 4. 2014 (v celých tisících Kč)

Označení
a

Oběžná aktiva

C.I.

Zásoby

C.I. 1.

Běžné účetní období

Minulé
účetní
období

Korekce
2

Netto
4

Číslo
řádku
c
Brutto
1

AKTIVA
b

C.

v plném rozsahu ke dni 30. 4. 2014 (v celých tisících Kč)

Netto
3

Označení
a

Číslo
řádku
c

PASIVA
b

Stav v běžném
účet. období
5

Stav v minulém
účet. období
6

PASIVA CELKEM

(ř. 68 + 86 + 119)=(ř. 001)

067

264 470

227 896

A.

Vlastní kapitál

(ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85)

068

186 242

152 576

A.I.

Základní kapitál

(ř. 70 až 72)

069

47 900

47 900

(ř. 32 + 39 + 48 + 58)

031

87 883

4 988

82 895

58 370

(ř. 33 až 38)

032

11 035

0

11 035

7 777

A.I. 1.

Základní kapitál

070

47 900

47 900

4 993

2.

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly

071

0

0

3.

Změny základního kapitálu

072

0

0

073

93

93

Materiál

033

3 036

0

3 036

2.

Nedokončená výroba a polotovary

034

7 997

0

7 997

2 782

3.

Výrobky

035

0

0

0

0

A.II.

4.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

036

2

0

2

2

A.II. 1.

Emisní ážio

074

93

93

Ostatní kapitálové fondy

075

0

0

Kapitálové fondy

(ř. 74 až 78)

5.

Zboží

037

0

0

0

0

2.

6.

Poskytnuté zálohy na zásoby

038

0

0

0

0

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv.

076

0

0

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměn.

077

0

0

Rozdíly z přeměn společností

078

0

0

079

5 425

3 883

080

5 425

3 883

C.II.

Dlouhodobé pohledávky

039

3 933

0

3 933

534

4.

C.II. 1.

Pohledávky z obchodních vztahů

040

3 933

0

3 933

534

5.

2.

Pohledávky – ovládaná n. ovládající osoba

041

0

0

0

0

A.III.

3.

Pohledávky – podstatný vliv

042

0

0

0

0

A.III. 1.

4.

Pohledávky za společníky, čl. dr. a úč. sdr.

043

0

0

0

0

2.

5.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

044

0

0

0

0

A.IV.

6.

Dohadné účty aktivní

045

0

0

0

0

A.IV. 1.

7.

Jiné pohledávky

046

0

0

0

0

2.

8.

Odložená daňová pohledávka

047

0

0

0

0

048

33 607

4 988

28 619

32 737

(ř. 40 až 47)

C.III.

Krátkodobé pohledávky

(ř. 49 až 57)

C.III. 1.

Pohledávky z obchodních vztahů

049

19 932

4 988

14 943

17 072

2.

Pohledávky – ovládaná n. ovládající osoba

050

654

0

654

2 914

3.

Pohledávky – podstatný vliv

051

0

0

0

0

4.

Pohledávky za společníky, čl. dr. a úč. sdr.

052

0

0

0

0

5.

Sociální zabezpečení a zdrav. pojištění

053

0

0

0

0

6.

Stát - daňové pohledávky

054

352

0

352

1 147

Rezervní fondy, neděl. fond a ost. fondy

(ř. 80 + 81)

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
Statutární a ostatní fondy

081

0

0

082

99 158

69 863

Nerozdělený zisk minulých let

083

99 158

69 863

Neuhrazená ztráta minulých let

084

0

0

A.V.

Výsledek hospodaření běžného úč. období +/(ř. 01 - 69 - 73 - 79 - 82 - 86 - 119)= (ř. 60 výkazu zisku a ztráty
v plném rozsahu)

085

33 665

30 837

B.

Cizí zdroje

086

75 201

72 322

B.I.

Rezervy

087

15 000

15 024

B.I. 1.

Rezervy podle zvl. právních předpisů

088

0

15 024

2.

Rezerva na důchody a pod. závazky

089

0

0

3.

Rezerva na daň z příjmů

090

0

0

4.

Ostatní rezervy

091

15 000

0

092

5 638

12 546

Závazky z obchodních vztahů

093

1 725

1 104

Výsledek hospodaření minulých let

(ř. 83 + 84)

(ř. 87 + 92 + 103 + 115)
(ř. 88 až 91)

7.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

055

9 054

0

9 054

9 766

8.

Dohadné účty aktivní

056

3 446

0

3 446

605

9.

Jiné pohledávky

057

169

0

169

1 233

B.II. 1.

058

39 308

0

39 308

17 322

2.

Závazky – ovládaná n. ovládající osoba

094

0

7 800

095

0

0

Krátkodobý finanční majetek

C.IV.

(ř. 59 až 62)

Dlouhodobé závazky

B.II.

(ř. 93 až 102)

Peníze

059

57

0

57

71

3.

Závazky – podstatný vliv

2.

Účty v bankách

060

39 251

0

39 251

17 251

4.

Závazky ke společníkům, čl. dr. a úč. sdr.

096

0

0

3.

Krátkodobé cenné papíry a podíly

061

0

0

0

0

5.

Dlouhodobé přijaté zálohy

097

0

0

Vydané dluhopisy

098

0

0

C.IV. 1.

4.

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení

D.I.
D.I. 1.
2.
3.

Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období

(ř. 64 až 66)

062

0

0

0

0

6.

063

1 151

0

1 151

645

7.

Dlouhodobé směnky k úhradě

099

0

0

395

8.

Dohadné účty pasívní

100

0

0

9.

Jiné závazky

101

0

0

Odložený daňový závazek

102

3 913

3 642

064
065
066

853
0
298

0
0
0

853
0
298

0
250

10.
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R O Z VA H A

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

v plném rozsahu ke dni 30. 4. 2014 (v celých tisících Kč)

ke dni 30. 4. 2014 (v tisících Kč)

Sestaveno dne: 15. 9. 2014

Finančnímu úřadu pro: Moravskoslezský kraj
Územnímu pracovišti v: Ostravě I
DIČ: CZ26792770

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost
Předmět podnikání účetní jednotky: montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových
zařízení, realitní činnost

Uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací dle § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro
účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

Podpisový záznam:

Označení
a

Číslo
řádku
c

PASIVA
b

B.III.

Krátkodobé závazky

B.III. 1.

(ř. 104 až 114)

Stav v běžném
účet. období
5

Stav v minulém
účet. období
6

103

38 644

29 736

Závazky z obchodních vztahů

104

17 844

17 063

2.

Závazky – ovládaná n. ovládající osoba

105

7 352

1 552

3.

Závazky – podstatný vliv

106

0

0

4.

Závazky ke společníkům, čl. dr. a úč. sdr

107

0

0

5.

Závazky k zaměstnancům

108

2 192

2 157

6.

Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. poj.

109

1 358

1 292

7.

Stát - daňové závazky a dotace

110

3 535

3 408

8.

Krátkodobé přijaté zálohy

111

2 832

3 091

9.

Vydané dluhopisy

112

0

0

10.

Dohadné účty pasivní

113

3 530

1 137

11.

Jiné závazky

114

1

36

(ř. 116 až 118)

§ 39, odst. 1)
Název účetní jednotky:

HOMOLA a.s.

Sídlo:

Vratimovská 624/11, Ostrava Kunčičky

IČ:

26792770

Právní forma:

akciová společnost

Datum vzniku:

13. ledna 2003

Předmět činnosti:

Realitní činnost; Velkoobchod; Zámečnictví; Vodoinstalatérství, topenářství;
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů; Montáž, opravy, revize
a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny; Provádění
staveb, jejich změn a odstraňování; Výkon zeměměřičských činností; Projektová činnost ve výstavbě; Silniční motorová doprava nákladní

Osoby s podstatným nebo rozhodujícím vlivem (s podílem větším než 20% na základním kapitálu)

B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

115

15 919

15 016

Jméno osoby

Výše vkladu v %

B.IV. 1.

Bankovní úvěry dlouhodobé

116

15 919

15 016

2.

Krátkodobé bankovní úvěry

117

0

0

Mojmír Homola

100

3.

Krátkodobé finanční výpomoci

118

0

0

119

3 027

2 998

C.I.

Časové rozlišení

(ř. 120 + 121)

C.I. 1.

Výdaje příštích období

120

521

521

2.

Výnosy příštích období

121

2 506

2 477

Změny v obchodním rejstříku:

Změny organizační struktury:

Členové statutárních orgánů:



ANO

ANO



NE

Doplněk č. 1

NE

Doplněk viz schéma org. struktury

předseda představenstva: Mojmír Homola, datum narození 8. 8. 1959
místopředseda představenstva: Ing. Vít Dostál, datum narození 8. 7. 1963
člen představenstva: Ing. Ondřej Homola, datum narození 21. 4. 1985
viz příloha č. 1 – aktuální výpis z obchodního rejstříku

Členové dozorčích orgánů:

předseda: Ing. Robert Gola, datum narození 2. 8. 1974
místopředseda: Mgr. Martina Homolová, datum narození 1. 7. 1982
člen: Marie Zhorelová, datum narození 29. 5. 1962
viz příloha č. 1 – aktuální výpis z obchodního rejstříku

Účetním a daňovým obdobím společnosti je hospodářský rok, který trvá od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2014.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Ovládací smlouva uzavřena:

ANO

NE

Smlouva o převodu zisku uzavřena:

ANO

NE




Dohody mezi společníky
o rozhodovacím právu uzavřeny:

ANO

NE



PŘEDSTAVENSTVO
PŘEDSEDA
PŘEDSTAVENSTVA

ŘEDITEL

1

Doplněk č.
Doplněk č.

Doplněk č.

1

Účetní jednotka je společníkem s neomezeným ručením:
ASISTENTKA

OBCHODNÍ
ÚTVAR

ÚTVAR PC

ŘEDITEL PC

SPRÁVCE PC
ÚDRŽBA
VRÁTNÝ
UKLÍZEČKA

1

1

OBCHODNÍ
ŘEDITEL

VEDOUCÍ ODD.
OBCHODU

6

OBCHODNÍ
REFERENT

4

STAVEBNÍ
TECHNIK

EKONOMICKÝ
ÚTVAR

1

EKONOMICKÝ
ŘEDITEL

EKONOM

1

6

HLAVNÍ ÚČETNÍ
ÚČETNÍ

1

VÝROBNÍ ÚTVAR

1

1

1

1

ASISTENTKA VŘ
VEDOUCÍ VÝROBY

1

VEDOUCÍ ÚTV.
LOGISTIKY

Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a osobní náklady:

ZÁVODNÍ DOLU
1

0

STAVEBNÍ
TECHNIK

VEDOUCÍ
SKLADU

GEODET

SKLADNÍK

DĚLNICKÁ
PROFESE

ŘIDIČ

UKLÍZEČKA

98

5

37 911

3 435

4. Nákl. na soc. zab. (524, 525, 526)

12 872

1 168

5. Sociální náklady (527, 528)

1 184

60

6. Osob. náklady celkem (součet 2 až 5)

51 967

4 663

3. Odměny členům orgánů (523)

§ 39 odst. 4)

2

Výše půjček, úvěrů, záruk a ostatních plnění společníkům, akcionářům, členům statutárních, dozorčích
a řídících orgánů:

27

2

STŘEDISKO 802
OUTSOURCING

DĚLNICKÁ
PROFESE

Z toho řídící

5

1

STAVBYVEDOUCÍ

Zaměstnanců celkem

2. Mzdové náklady (521, 522)

1

VEDOUCÍ GEODET,
STAVBYVEDOUCÍ 1

VEDOUCÍ
STŘEDISKA 802

Ukazatel
1. Průměrný počet zaměstnanců

1

REFERENT
LOGISTIKY

1

ODBORNÝ
DOHLED

1

1

1

1

PŘÍP. VÝROBY
A KONTR. JAKOSTI 2

PŘÍPR.
TECHNOLOG

3

ODPOVĚDNÁ
OSOBA

NE

§ 39 odst. 3)

GAS

VÝROBNÍ ŘEDITEL
1



ANO

Bližší popis, doplněk:

1

Druh plnění

statutární
orgány

dozorčí
orgány

řídící orgány

společníci

akcionáři

Vyplacené odměny

1

Vyplacené zálohy

1

Poskytnuté úvěry

17

Poskytnuté půjčky

283

Jiné pohledávky
Poskytnuté záruky
Bezplatné užívání aut
Zápůjčky

§ 39, odst. 2)
Účetní jednotka má podstatný nebo rozhodující vliv na jiných společnostech:

Název a sídlo
Smvi, s.r.o.
SCASERV a.s.
Ingstav OSTRAVA s.r.o.



Důchodové pojištění
ANO

NE

Podíl na
základním kapitálu absolutně

Podíl na
základním
kapitálu v %

Vlastní kapitál za
poslední účetní
období

HV za poslední
účetní období

600

100

-1 035

-88

2 000

100

33 689

17 009

200

100

185

-15

Ostatní plnění
(včetně nepeněžitých)

Rozpis půjček a úvěrů:
Kategorie osob

Výše

Úrok. sazba

Hlavní podmínky

akcionář

283

5,87 % p. a.

Splatnost 30. 4. 2015

Poskytnutá
zajištění
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§ 39 odst. 5)

b) Oceňování DHM a DNM vytvořeného vlastní činností:
ba) tvorba DHM
jednotka vytvářela DHM vlastní činností:

Informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách, způsobech oceňování
a odpisování:

1) ZPŮSOBY OCENĚNÍ:



způsobem A

a) Zásady oceňování zásob
aa) nakupované zásoby

způsobem B

jednotka nakupovala zásoby:



ANO

NE

Oceňování zásob se uskutečňovalo podle § 25, odst. 1) písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., pořizovacími cenami,
které představují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Náklady související s pořízením zásob se (dle
ČÚS č. 015 a dle § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb.):
- při příjmu na sklad rozpočítaly s cenou pořízení na jednotku pořízené zásoby



ANO

NE

DHM vytvářený vlastní činností oceňovala účetní jednotka podle §25, odst. 1) písm. b) zákona č. 563/1991 Sb.,
vlastními náklady ve složení: - přímé náklady
bb) tvorba DNM

Při účtování zásob postupovala jednotka dle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 015 čl. 4



ANO

jednotka vytvářela DNM vlastní činností:



NE

DNM vytvořený vlastní činností oceňovala účetní jednotka podle § 25, odst. 1) písm. i) zákona č. 563/1991 Sb.,
vlastními náklady ve složení:
- přímé náklady
- nepřímé náklady (výrobní náklady)
- správní režie
- jinak doplněk č. ……………………………………………….
c) Ocenění podílů, cenných papírů a majetkových účastí:
Jednotka v běžném roce vlastnila cenné papíry z účasti:



ANO

NE

Podíly, cenné papíry a majetkové účasti byly oceněny dle § 25, odst. 1) písm. f ) zákona č. 563/1991 Sb., pořizovacími cenami.

- se rozdělily v analytické evidenci na cenu pořízení a na náklady s pořízením související. Při vyskladnění zásob se tyto náklady rozpouštějí do ceny prodaných nebo spotřebovaných zásob podle způsobu
závazně stanoveném ve vnitřním předpise účetní jednotky.
- pořizovací cena se v analytické evidenci rozdělila na předem stanovenou cenu pořízení a odchylku
od skutečné ceny pořízení. Při vyskladnění zásob se tato odchylka rozpouští způsobem závazně
stanoveným účetní jednotkou ve vnitřním předpise.

d) Ocenění příchovků a přírůstků zvířat:
Jednotka v běžném roce oceňovala příchovky a přírůstky zvířat:
Ocenění dle § 25, odst. 1) písm. j) provedeno:

ANO



NE

- vlastními náklady
- reprodukčními pořizovacími náklady
- jinak doplněk č. ………………………………………………

- popis nebo odvolávka na doplněk:

2) ZPŮSOB STANOVENÍ REPRODUKČNÍ POŘIZOVACÍ CENY:
Jednotka v průběhu účetního období pořizovala majetek oceněný reprodukční pořizovací cenou:
ANO



NE

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny majetku takto oceněného:
ab) zásoby vytvořené ve vlastní režii:

ANO



NE

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují podle § 25, odst. 1) písm. d) zákona č. 563/1991 Sb., vlastními
náklady:
- podle skutečné výše nákladů ve složení:
- přímé náklady
- část nepřímých nákladů, souvisejících s touto činností
- …………………………………………………………
- podle operativních (plánovaných) kalkulací

Druh majetku

Způsob stanovení RPC

-

-

-

-

3) VEDLEJŠÍ POŘIZOVACÍ NÁKLADY U ZÁSOB:
a) Druhy vedlejších nákladů souvisejících s pořízením, které jednotka zahrnovala do pořizovacích cen
a kupovaných zásob:
 dopravné
clo
provize
ostatní
pojistné

- oceňování zásob vlastní výroby dle popisu nebo doplňku:
b) Složky nákladů, které jsou zahrnovány do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů:
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4) INFORMACE O ODCHYLKÁCH OD METOD PODLE §7 ODST. 5) ZÁKONA Č. 563/1991 SB.,
O ÚČETNICTVÍ.
V účetní jednotce se v průběhu roku změnily způsoby: nezměnily
oceňování
odepisování
Druh změny

Obsahové vymezení
změny, důvod změny

Použitý systém odpisování drobného dlouhodobého majetku:

Drobný dlouhodobý majetek do 40 000 Kč je přistupováno k němu jako k zásobám – účtován přímo do spotřeby.
postupy účtování
uspořádání položek účetní uzávěrky
Peněžní vyjádření
vlivu v tis. Kč

Vliv změny na X)

7) PŘEPOČET ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU
Účetní jednotka účtovala o majetku a závazcích v cizí měně:



ANO

NE

a) Způsob uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách na Kč – dle § 24, odst. 2) zákona č. 563/1991 Sb.

X) uvádí se vliv změny (+ zvýšení, - snížení) na některou ze tří složek: majetek (+M, -M), závazky (+Z, -Z), hospodářský výsledek (+HV, - HV)

b) Údaje v cizí měně se přepočetly uvedenými kurzy k 30. 4. daného roku:



ANO

NE

8) STANOVENÍ REÁLNÉ HODNOTY U MAJETKU A ZÁVAZKŮ
5) OPRAVNÉ POLOŽKY

Účetní jednotka stanovila v souladu se zákonem reálnou hodnotu u majetku a závazků.

V průběhu roku jednotka tvořila opravné položky majetku:
Druh opravné položky
Opravná položka k majetku
Opravná položka k pohledávkám
Opravná položka k finančnímu
majetku



ANO

NE

Způsob jejího stanovení

Zdroj informace pro stanovení
výšky opravné položky

Oceňovací rozdíl

Účetní evidence

Dle doby splatnosti
Dle z. o účetnictví – zásada opatrnosti
Dle z. o rezervách

Účetní evidence

Dle z. o účetnictví – zásada
opatrnosti

Účetní evidence
Výkazy dceřinných společností

- viz doplněk č. ……………………………………………….

6) ODPISOVÝ PLÁN
Způsoby sestavení odpisového plánu pro dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a použité odpisované
metody při stanovení účetních odpisů:



ANO



NE

Popis, doplněk (popis použitého oceňovacího modelu při ocenění reálnou hodnotou, změny reálné
hodnoty)…………………………………………………………………………………………….……………………

9) POUŽITÍ OCENĚNÍ EKVIVALENCÍ
Účetní jednotka ocenila podíl představující účast v ovládané osobě nebo v osobě pod podstatným vlivem ekvivalencí.
ANO



NE

Popis, doplněk…………………………………………………………………………………………….………………

10) ÚČTOVÁNÍ O DERIVÁTECH
Účetní jednotka účtovala v účetním období o derivátech.
(ČÚS č. 009, § 52 a § 53 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

ANO



NE

Odpisový plán účetních odpisů DHM jednotka vydala vnitřním předpisem, který vycházel z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícím běžným podmínkám jeho používání.
Účetní a daňové odpisy jednotky se nerovnají.

U veškerého nemovitého majetku a veškerého majetku pořízeného po 1. 1. 2006 se účetní odpisy nerovnají odpisům
daňovým. U ostatního majetku se odpisy daňové rovnají odpisům účetním.
Odpisový plán účetních odpisů DHM jednotka vydala vnitřním předpisem tak, že za základ vzala
metody používané při vyčíslování daňových odpisů. Daňové a účetní odpisy jednotky se rovnají.
Odpisový plán účetních odpisů DNM vycházel z toho, že vzal za základ způsob odpisování podle
účetních předpisů (§ 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb.). Daňové a účetní odpisy DNM se nerovnají.



Odpisový plán účetních odpisů DNM vycházel z toho, že vzal za základ způsob odpisování podle
daňových odpisů. Daňové a účetní odpisy DNM se rovnají.
Odpisový plán – viz doplněk č. …………………………………………………………………….………
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§ 39 odst. 6)

8) VÝŠE EVIDOVANÝCH DAŇOVÝCH NEDOPLATKŮ K 30. 4. 2014 :

1) DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY
Poskytovatel

Výše

Úroková sazba

Zajištění

Komerční banka

15 598

0,95 % + PRIBOR 1M

Zástava nemovitostmi

SG Equipment Finance

321

1,23 % + PRIBOR 3M

Zajišťovací převod práva

Závislá činnost: 216 947 Kč zaplaceno 15. 5. 2014
Srážková daň: 825 Kč zaplaceno 15. 5. 2014
Důchodové spoření (II. pilíř): 4 605 Kč zaplaceno 15. 5. 2014
Silniční daň: 19 443 Kč zaplaceno 11. 7. 2014
Daň z příjmu právnických osob: 3 016 030 Kč – bude zaplacena v zákonem stanoveném termínu
Daň z nemovitostí: 276 991,32 Kč zaplaceno 26. 5. 2014

§ 39 odst. 7)

2) ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK NEBO POHLEDÁVKA: odložený daňový závazek 3 913.

1) HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK:
3) PŘIJATÉ DOTACE NA INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ ÚČELY: Společnost v daném období obdržela dotaci:

a) Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze v pořizovacích cenách
Druh majetku

- od Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska ve výši 301 016,56 Kč v rámci projektu
„ komplexnost – naše přednost “,
- od Ministerstva průmyslu a obchodu dotaci na pořízení školícího střediska v areálu Průmyslového centra
ve výši 15 456 108 Kč – operační program Podnikání a inovace, 1 163 185 Kč na revitalizaci objektů v areálu
Průmyslového centra – operační program Podnikání a inovace.

Hodnota v tis. Kč

b) Majetek zatížený zástavním právem, věcná břemena u nemovitostí:



ANO

NE

Jednotka vlastní takto zatížený majetek:

4) DOMĚRKY SPLATNÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ ZA MINULÁ OBDOBÍ:

Druh a upřesnění majetku

Povaha a funkce zatížení

Nemovitosti v areálu Průmyslového centra
v Ostravě-Kunčičkách

5) REZERVY ZÁKONNÉ A OSTATNÍ

Ručení bance u investičního úvěru

a) rezervy zákonné
Druh rezervy
a její označení

Počáteční stav
k 1. 5.

Tvorba

Čerpání

Konečný stav
k 30. 4.

15 024

0

15 024

0

Rezerva na opravu HIM

c) Majetek v operativním pronájmu, leasing
Jednotka má majetek v pronájmu:



d) Majetek jehož tržní cena je výrazně vyšší než ocenění v účetnictví:
Jednotka vlastní takový majetek:

ANO

ANO

NE



NE

a) rezervy ostatní
Druh rezervy
a její označení

Počáteční stav
k 1. 5.

Tvorba

Čerpání

Konečný stav
k 30. 4.

Účetní rezerva na opravu HIM

0

15 000

0

15 000

Druh majetku

Účetní hodnota

Tržní hodnota

Oceněno dle

- doplněk č.:………………….………………………………

6) SPLATNÉ ZÁVAZKY POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ
POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI K 30. 4. 2014:

e) Cizí majetek uvedený v rozvaze, nájem podniku, nájem části podniku:
Jednotka eviduje takovýto majetek:
Popis, doplněk:

ANO



NE

949 635 Kč – zaplaceno 15. 5. 2014

2) POHLEDÁVKY
7) SPLATNÉ ZÁVAZKY VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ K 30. 4. 2014 :

a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti:

7 003 Kč

408 232 Kč – zaplaceno 15. 5. 2014

pohledávky se splatností déle než 5 let:

3 958 Kč
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b) Pohledávky kryté podle zástavního práva:
Popis pohledávky

b) rozdělení účetního zisku, případně způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního období
Hodnota

Povaha, forma a hodnota
zajištění

ba) V účetním období jednotka rozdělila výsledek hospodaření – účetní zisk z minulého účetního období následujícím způsobem:
Druh přídělu

Suma

Zisk k rozdělení z minulého období

30 837

z toho:
c) Pohledávky určené k obchodování oceněné reálnou hodnotou:

Příděl do zákonného rezervního fondu

1 542

Příděl na zvýšení základního kapitálu
Příděl do statutárních fondů

3) ZÁVAZKY
a) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti:

280

závazky se splatností déle než 5 let:

20

Příděl do ostatních fondů
Použití na vyrovnání neuhrazené ztráty z minulých let
Dividendy / podíly na zisku
Nerozdělený zisk minulých let
Jiné rozdělení zisku

b) Závazky kryté dle zástavního práva:
Popis závazku

29 295

Hodnota

Povaha, forma a hodnota
zajištění

bb) Jednotka rozhodla o úhradě ztráty z minulého účetního období tímto způsobem:
Druh úhrady

Suma

Ztráta z minulého období celkem
z toho:
c) Závazky neuvedené v účetnictví, penzijní závazky:
Subjekt závazku

Hodnota závazku

Úhrada ztráty z rezervního fondu
Popis závazku

Úhrada ztráty ze statutárních a ostatních fondů
Úhrada ztráty společníky / akcionáři
Úhrada ztráty snížením základního kapitálu
Úhrada ztráty z nerozděleného zisku minulých let
Převod na neuhrazenou ztrátu minulých let
Jiná úhrada ztráty

4) VLASTNÍ KAPITÁL
a) Popis změn vlastního kapitálu

Vlastní kapitál

Stavy v běžném účetním období

Rozdíl běž. – min. období

186 242

33 665

47 900

0

93

0

5 425

1 542

z toho:
Základní kapitál (411)
Vlastní akcie (- 252)
Emisní ážio (412)

c) Základní kapitál
ca) Akciová společnost
Druh akcií, počet

Nominální hodnota

Nesplacená část vkladu

Kmenové akcie na majitele
v listinné podobě – 479 ks

100 000 Kč

0

Lhůta splatnosti

Ostatní kapitálové fondy (413)
Oceňovací rozdíly (+/- 414)
Zákonný rezervní fond (421)
Nedělitelný fond (422)

- doplněk č.:……………………………………………………

Statutární a ostatní fondy (423, 427)
Nerozdělený zisk minulých let (428)

99 158

29 295

33 665

2 828

Neuhrazená ztráta z minulých let
(- 429)
Hospodářský výsledek
za účetní období
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Z P R ÁVA S P O L E Č N O S T I
H O M O L A a.s.

cb) Spol. s r. o.
Společník

Výše podílu

Nesplacená část

Lhůta splatnosti

o vztazích za rok od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2014
- doplněk č.:……………………………………………………

Představenstvo společnosti HOMOLA a.s., na adrese Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky, PSČ 718 00,
IČ 26792770, zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 2654 (dále jen „Společnost“),
zpracovalo podle ust. § 82 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích následující zprávu o vztazích
Společnosti s propojenými osobami:

cc) Družstvo
Členské vklady zapsané do obchodního rejstříku:
Členské vklady nezapsané do obchodního rejstříku:

I. PROPOJENÉ OSOBY

Počet členů družstva:

Ovládaná osoba: Společnost
Ovládající osoba: Mojmír Homola, Družební 745, 725 26 Ostrava-Krásné Pole, datum narození 8. 8. 1959

cd) Ostatní

5) VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI PODLE HLAVNÍCH ČINNOSTÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY

Ostatní osoby ovládané Společností:

členění na tuzemsko a zahraničí

Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., sídlem Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky, PSČ 718 00,
IČ 63322391, zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13442

Druh výnosu

Hodnota v tis. Kč
Tuzemsko

1. Výnosy z běžné činnosti

264 404

1.1. Tržby z prodeje zboží

7 343

1.2. Tržby z prodeje vlastních výrobků

ELTEM servis s.r.o., sídlem Místecká 1120/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 27763315, zaps. v OR vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41255
Dne 4. 6. 2013 byl prodán obchodní podíl ve společnosti za částku 1 000 Kč.

0

1.3. Tržby z prodeje služeb

236 566

1.4. Ostatní provozní činnosti

10 471

1.5. Finanční výnosy

10 024

2. Mimořádné výnosy

5

Výnosy celkem

Zahraničí

SCASERV a.s., sídlem Lihovarská 663/38, Ostrava, PSČ 718 00, IČ 29395895, zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4496

264 409
Ingstav OSTRAVA s.r.o., sídlem Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky, PSČ 718 00, IČ 02184150, zaps. v OR
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57398

Významné události vzniklé mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
ANO



NE

(Ovládající osoba a ostatní osoby ovládané Společností jsou dále označovány jako „propojené osoby“)

Popis:

Přílohu sestavil: Ing. Jiří Štverka
Datum: 15. 9. 2014
Podpis:
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II. ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY V UVEDENÉ STRUKTUŘE
Společnost podniká v oboru montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, pronájem nemovitostí.

III. ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ
K ovládání Společnosti dochází zejména prostřednictvím rozhodování na valné hromadě.

IV. PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH V POSLEDNÍM ÚČETNÍM OBDOBÍ, KTERÁ BYLA UČINĚNA
NA POPUD NEBO V ZÁJMU OVLÁDAJÍCÍ OSOBY NEBO JÍ OVLÁDANÝCH OSOB, POKUD SE
TAKOVÉTO JEDNÁNÍ TÝKALO MAJETKU, KTERÝ PŘESAHUJE 10 % VLASTNÍHO KAPITÁLU
OVLÁDANÉ OSOBY ZJIŠTĚNÉHO PODLE POSLEDNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Během rozhodného období neučinila Společnost na popud ovládající osoby nebo jí ovládaných osob žádná
jednání, žádné právní úkony a ostatní opatření, která se týkala majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu
Společnosti zjištěného podle poslední účetní uzávěrky.

V. PLNĚNÍ USKUTEČNĚNÁ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
1) V období od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2014 proběhly následující plnění:
• Propojená osoba: Mojmír Homola
Předmět plnění: HOMOLA a.s. poskytla M. Homolovi úklidové služby v objektu bytového domu na ul. Předvrší
v Ostravě-Krásném Poli.
Hodnota plnění: 15 808 Kč

• Propojená osoba: Mojmír Homola
Předmět plnění: HOMOLA a.s. poskytla M. Homolovi finanční půjčku, tato půjčka je úročena sazbou 5,87 % p.a.
Zůstatek půjčky: 282 535,74 Kč

• Propojená osoba: SMVi s.r.o.
Předmět plnění: HOMOLA a.s. poskytla SMVi s.r.o. finanční půjčku sloužící výhradně k vypořádání závazků
z obchodního styku, tato půjčka je úročena sazbou 0 % p.a.
Zůstatek půjčky: 344 488,60 Kč

• Propojená osoba: ELTEM servis
Předmět plnění: HOMOLA a.s. prodala obchodní podíl ve společnosti.
Hodnota plnění: 1 000 Kč

• Propojená osoba: ELTEM servis
Předmět plnění: HOMOLA a.s. fakturovala za nájem nebytových prostor vč. služeb v areálu Průmyslového
centra v období 1. 1. – 31. 5. 2013.
Hodnota plnění: 23 849,50 Kč

• Propojená osoba: SCASERV a.s.
Předmět plnění: HOMOLA a.s. poskytla finanční prostředky za účelem pořízení majetku

• Propojená osoba: Mojmír Homola
Předmět plnění: HOMOLA a.s. poskytla M. Homolovi účetní služby – uzávěrkové operace.
Hodnota plnění: 4 000 Kč

Hodnota plnění: 17 518 288,80 Kč
Celkové úroky včetně smluvního úroku za rozhodné období: 470 901,71 Kč
Trvání smlouvy: dle dodatku do 31. 5. 2016
Zůstatek ke dni 30. 4. 2014: 9 472 712,42 Kč

• Propojená osoba: Mojmír Homola
Předmět plnění: HOMOLA a.s. poskytla M. Homolovi stavební a montážní práce v objektu bytového domu na
ul. Předvrší v Ostravě-Krásném Poli.
Hodnota plnění: 8 968,30 Kč

• Propojená osoba: Mojmír Homola
Předmět plnění: HOMOLA a.s. poskytla M. Homolovi likvidaci a odvoz odpadních vod z objektu bytového
domu na ul. Předvrší v Ostravě-Krásném Poli.
Hodnota plnění: 46 200 Kč

• Propojená osoba: Mojmír Homola
Předmět plnění: HOMOLA a.s. si pronajala od M. Homoly nebytové prostory vč. služeb v objektu bytového
domu na ul. Předvrší v Ostravě-Krásném Poli sloužící jako archív společnosti.

• Propojená osoba: SCASERV a.s.
Předmět plnění: SCASERV a.s. vyplatila HOMOLA a.s. dividendu
Hodnota plnění: 9 500 000 Kč

• Propojená osoba: SCASERV a.s.
Předmět plnění: HOMOLA a.s. si pronajala od SCASERV a.s. lešení, mobilní oplocení
Hodnota plnění: 10 118,80 Kč

• Propojená osoba: SCASERV a.s.
Předmět plnění: HOMOLA a.s pronajala SCASERV a.s. nemovitosti a nebyt. prostory v areálu Průmyslového centra
Hodnota plnění: 2 729 242,70 Kč za nájem vč. služeb

Hodnota plnění: 49 314,46 Kč
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• Propojená osoba: SCASERV a.s.
Předmět plnění: HOMOLA a.s. přijala od SCASERV a.s. ostatní služby (přefakturace připojení k internetu)
Hodnota plnění: 15 960 Kč

• Propojená osoba: Ingstav OSTRAVA s.r.o.
Předmět smlouvy: HOMOLA a.s. pronajala Ingstavu OSTRAVA s.r.o. nebytové prostory vč. služeb v období
10 – 12/2013 v areálu Průmyslového centra
Hodnota plnění: 750 Kč

VI. ÚJMA
Společnosti nevznikla z výše uvedených důvodů žádná újma dle ZOK. Protiplnění poskytovaných plnění bylo
prováděno výhradně finančním vypořádáním bez zvýhodnění či znevýhodnění jakékoliv strany.

VII. VYHODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD PLYNOUCÍCH ZE VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
Společnosti vyplývají z účasti ve skupině výhody, z nichž neplynou žádná relevantní rizika. Ke vzniku újmy k tíži
ovládané osoby v účetním období nedošlo, proto nebude aplikován § 71, případně § 72 ZOK, o vyrovnání újmy.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato zpráva byla schválena představenstvem Společnosti na jeho zasedání dne 31. 7. 2014.

• Propojená osoba: Ingstav OSTRAVA s.r.o.

Tato zpráva bude předložena k přezkoumání dozorčí radě Společnosti.

Předmět smlouvy: HOMOLA a.s. prodala Ingstavu OSTRAVA s.r.o. ochrannou známku
Hodnota plnění: 180 000 Kč

• Propojená osoba: Ingstav OSTRAVA s.r.o.
Předmět smlouvy: HOMOLA a.s. fakturovala Ingstavu OSTRAVA s.r.o. za registraci a hosting domény
Hodnota plnění: 3 000 Kč

• Propojená osoba: Ingstav OSTRAVA s.r.o.
Předmět plnění: HOMOLA a.s. poskytla společnosti Ingstav OSTRAVA s.r.o. finanční půjčku, tato půjčka je
úročena sazbou 5,87 % p.a.
Zůstatek půjčky: 26 693 Kč

2) K 30. 4. 2014 činily neuhrazené závazky a pohledávky:
• Propojená osoba: Mojmír Homola
Neuhrazený závazek k M. Homolovi z titulu nákupu správní budovy v Ostravě-Krásném Poli, ul. Předvrší ve výši
6 800 000 Kč.

• Propojená osoba: Mojmír Homola
Neuhrazený závazek k M. Homolovi z titulu nájmu správní budovy v Ostravě-Krásném Poli, ul. Předvrší ve výši
552 150 Kč.

• Propojená osoba: Mojmír Homola
Neuhrazený závazek k M. Homolovi z titulu dosud nevyplacených úroků z minulých období z poskytnutých
finančních půjček ve výši 520 910,61 Kč.

V Ostravě, dne 31. 7. 2014

……………………………
předseda představenstva
Mojmír Homola
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HOMOLA a.s.

Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky
tel.: +420 596 940 040, e-mail: sekretariat@homola.as
IČ: 26792770, DIČ: CZ26792770

