
NEMOHOLD a.s.                                                                                                               Zpráva dozorčí rady 2018

Zpráva dozorčí rady společnosti
NEMOHOLD a.s.

se sídlem Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00 Brno, IČO 46965777,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 888,

o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2017
o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017

o přezkoumání výroční zprávy za rok 2017
o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017 (dále jen Zpráva o vztazích), dle § 82 a

následujících zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(dále jen zákon o obchodních korporacích)

vyjádření dozorčí rady k návrhu na 
rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017

Dozorčí  rada  přezkoumala  řádnou  účetní  závěrku  společnosti  NEMOHOLD  a.s.  za  rok  2017
sestavenou k 31.12.2017 a doporučuje tuto účetní závěrku za rok 2017 valné hromadě  společnosti
NEMOHOLD a.s. ke schválení. ----------------------------------------------------------------------------------------

Dozorčí rada přezkoumala Výroční zprávu společnosti NEMOHOLD a.s. za rok 2017 a doporučuje
tuto  Výroční  zprávu  společnosti  NEMOHOLD  a.s.  za  rok  2017  valné  hromadě  společnosti
NEMOHOLD a.s. ke schválení. ----------------------------------------------------------------------------------------

Dozorčí  rada dále  přezkoumala zprávu o vztazích za rok 2017  dle § 82 a následujících zákona o
obchodních  korporacích.,  a  schválila  následující  stanovisko  ke  Zprávě  o  vztazích:  „Dozorčí  rada
společnosti NEMOHOLD a.s. konstatuje, že Zpráva o vztazích společnosti NEMOHOLD a.s. za rok
2017 byla vypracována představenstvem společnosti v souladu s ustanovením § 82 a následujících
zákona o obchodních korporacích, a k dané Zprávě o vztazích nemá dozorčí rada žádné výhrady a
souhlasí s tím, že újma NEMOHOLD a.s. nevznikla.“ --------------------------------------------------------------

Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017,
tj. návrh aby řádná valná hromada společnosti schválila následující způsob vypořádání hospodářského
výsledku za rok 2017, kterým je zisk ve výši 297.382,28 Kč takto: 
• povinný příděl do rezervního fondu ve výši 5%            14.869,- Kč, 
• zaúčtování na úhradu ztrát minulých let         282.513,28 Kč. 
a doporučuje tento návrh ke schválení. --------------------------------------------------------------------------------

Dozorčí  rada  společnosti  NEMOHOLD  a.s.  konstatuje,  že  k  návrhu  představenstva  společnosti
NEMOHOLD a.s.  na  přijetí  opatření  ve  smyslu  ustanovení  §  403 odst.  2.  zákona  o  obchodních
korporacích, kterým představenstvo společnosti NEMOHOLD a.s., ve smyslu ustanovení § 403 odst.
2)  zákona  o  obchodních  korporacích  navrhuje,  aby  řádná  valná  hromada  společnosti  schválila
následující rozhodnutí:  „Valná hromada přijímá svým rozhodnutím opatření ve smyslu ustanovení §
403 odst. 2) zákona o obchodních korporacích, spočívajícího v pokračování v provozování stávajícího
předmětu podnikání společnosti“,  nemá dozorčí rada žádné výhrady a doporučuje jej valné hromadě
ke schválení. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Praze, dne 18.04.2018

NEMOHOLD a.s.
Ing. Ladislav Dušek

 předseda dozorčí rady


