Příloha k účetní závěrce k 31.12.2012

Obchodní firma
Sídlo

ISTIMA a.s.
Cejl 40/107,Brno, PSČ 60200, ČR

Identifikační číslo
Právní forma
Společnost zapsána u
Předmět podnikání

28271661
akciová společnost
Krajský soud v Brně oddíl B, vložka 5547
- výroba, obchod a služby neuvedné v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona
2.000.000 Kč
100 %

Základní kapitál
Splaceno

Rozvahový den
31.12.2012
Den sestavení ÚZ
20.3.2013
Datum vzniku úč.jed. 06.02.2008

Akcie:
40 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč
Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva:

Václava Sobotková, r.č. 865317/4420
Moravský Krumlov, Vyskočilova 784, PSČ 672 01
den vzniku funkce: 22.března 2010
den vzniku členství v představenstvu: 22.března 2010

člen představenstva:

Ing. Dušan Fibingr, Ph.D., r.č. 770311/4276
Brno, K Babě 11, PSČ 621 00
den vzniku členství v představenstvu: 22.března 2010

člen představenstva:

Petr Harciník, r.č. 870828/4662
Dambořice 86, PSČ 696 35
den vzniku členství v představenstvu: 22.března 2010

Způsob jednání:
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za společnost jedná předseda představenstva
samostatně s výjimkou právních úkonů, jejichž hodnota přesáhne v jednotlivém případě
částku ve výši 150.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých), kdy je požadován
spolupodpis dalšího člena představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že
oprávněné osoby připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

Ing. Karel Osička, MBA, r.č. 650206/2369
Velké Bílovice, Na Aleji 1278, PSČ 691 02
den vzniku členství v dozorčí radě: 22.března 2010

člen dozorčí rady:

Ludovít Mikloš, r.č. 470511/784
Brno, Staňkova 7, PSČ 602 00
den vzniku členství v dozorčí radě: 22.března 2010

člen dozorčí rady:

Markéta Harciniková, r.č. 685212/0110
Dambořice 86, PSČ 696 35
den vzniku členství v dozorčí radě: 22.března 2010

Organizační struktura
Cejl 40/107, Brno
centrála
Společnost nemá žádné stálé pobočky
Zaměstnanci
Průměrný přepočtený počet

17

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
- společnost pracuje v oblasti služeb, hmotné zásoby nevytváří
- ve sledovaném období firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti
- opravné položky nebyly tvořeny
- společnost vlastní odepisovaný majetek a v uvedeném zdaňovacím období uplatnila
daňové odpisy
- ve sledovaném období společnost nepracovala s údaji v cizí měně

Doplňující informace k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát
- společnost nemá úvěr
- společnost dne 23.11.2010 podepsala smlouvu na operační program: OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, ze které vyplívá nárok na dotaci
v hodnotě 3.330.783,64 Kč. K 31.12.2012 bylo na účet z dotace připsáno 2.787.694,-.
- základní kapitál je vytvořen v předepsané výši pro a.s. 2.000.000,-Kč
- účetnictví je vedeno podle účtové osnovy a postupu účtovní pro podnikatele vydaném
Ministerstvem financí

20.3.2013

