
Zpráva Dozorčí rady 
obchodní společnosti Ekostav-Moravia, a.s. (IČ: 00494810) 

pro mimořádnou valnou hromadu konanou dne 31.10.2016 
 

Zpráva je zaměřena na kontrolní činnost dozorčí rady, výsledek účetní závěrky za rok 2015, 
výrok auditora a návrh na uhrazení ztráty za rok 2015. 

 
Od poslední valné hromady, která se konala dne 27.6.2015, pracovala dozorčí rada až do 

31.10.2016 v nezměněném složení. Jednání dozorčí rady nezúčastňovala Bc. Eliška Macháčková. 
 

V souladu s zákonem o obchodních korporací a stanovami společnosti Ekostav-Moravia, a.s. 
prováděla dozorčí rada na společných zasedáních kontrolu podnikatelské činnosti a dohlížecí činnost 
nad výkonem působnosti představenstva. Dozorčí rada se aktivně účastnila i procesu 
restrukturalizace společnosti. Na všech jednáních dozorčí rady byl přítomen předseda 
představenstva a člen dozorčí rady se pravidelně zúčastňoval jednání představenstva. V rámci 
kontrolní činnosti dozorčí rada shledala podstatné nedostatky činnosti představenstva v minulém 
období roku 2015, které jsou uvedeny ve výroční zprávě za rok 2015. 

 
Na návrh představenstva společnosti souhlasila dozorčí rada s tím, že auditorem pro ověření 

účetní závěrky a výroční zprávy zůstává  Ing. Vladimír Forgač, číslo oprávnění auditora 1793, 
Gerasimovova 1783/6, 700 30  Ostrava - Zábřeh 

 
Zprávu auditora, účetní závěrku za rok 2015 a návrh na úhradu ztráty projednala dozorčí rada 

na svém zasedání dne 26.10.2016 a po jejich prozkoumání k nim zaujala následující stanovisko: 
 

1. Po ověření schvaluje účetní závěrku za rok 2015. K 31.12.2015 bylo ztráta za rok 2015 ve výši 
637.767,74 Kč. Kromě toho vznikla ztráta za minulá období ve výši 765.589,74 tisíc za rok 2014 

a 62.973,66 Kč za rok 2009, celkem 1.466.331 Kč. 
2. Dozorčí rada projednala a vzala na vědomí zprávu auditora k účetní závěrce za rok 2015 se 

závěrem, že „podává ve všech významných aspektech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, 
vlastního kapitálu a finanční situace společnosti Ekostav-Moravia, a.s. Dozorčí rada nemá ke 
zprávě auditora výhrad.  

3. Dozorčí rada souhlasí s  následujícím návrhem na uhrazení ztráty k 31.12.2015: 
 

o 1.258.047,09 Kč se použije z rezervního fondu (421) 
o    192.562,37 Kč z nerozděleného zisku (428) 

o      15.721,63 Kč zůstane jako neuhrazená ztráta 
 

 
 

Na základě zjištěných skutečností a přijatých závěrů doporučuje dozorčí rada valné hromadě 
účetní závěrku, zprávu auditora a návrh na úhradu hospodářského výsledku za rok 2015 schválit.  

 
V Ostravě dne 26.10.2016 

 
 

                                                                                            Leoš Chvěja 
                                                                                    Člen dozorčí rady a.s.     


