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Čin nost představenstva
V prvním čtvrtletí 2011 pracovalo představenstvo České námořní plavby a.s.
ve sloŽení: předseda _ lng. Petr Koutek, místopředseda - lng. Miroslav Winkler
a členka paní Helena Abery
Představenstvo ČNp a.S. Se v období prvního čtvrtletí 2011 sešlo na třech
zasedáních. Několik usnesení bylo přijato per rollam. V prvním čtvrtletí je
nejdůleŽitější činností představenstva příprava řádné valné hromady společnosti.
V letošním roce navíc představenstvo přijalo několik rozhodnutí, která vyŽadují
úpravu stanov společnosti, takŽe byl zpracován návrh změn stanov, kteý bude
předloŽen ke schválení řádné valné hromadě ČNP a.s., kterou představenstvo
svolalo na 3' června 2011 do sídla společnosti. Pro tuto řádnou valnou hromadu byla
v průběhu prvního čtvrtletí představenstvem zpracována konsolidovaná výroční
zpráva za rok 2010, s přiloŽenou zprávou o činnosti představenstva a stavu majetku,
zprávou o vztazích v konsolidačním celku a zajištěn audit zpráv spolu s auditem
individuální a konsolidované účetní závěrky včetně příloh k účetním závěrkám'
V působnosti zasedání jediného akcionáře proběhla valná hromada dceřiné
společnosti c.o.S. BULK (LoNDoN) LTD. Valná hromada finanční investice
DEX TEMPUS a.s. za rok 2010 proběhla rovněŽ a valná hromada finanční investice
QUESTHOUSE a.s. je svolána na 2. července 2011.
Ze strany akcionářů byla v průběhu prvního čtvrtletí nahlášena změna podílu
ze 7, 24o/o na 0% akcionáře Petra Zámečníka a nabytí 7,28oÁ podílu akcionářem
lng. Petrem Koutkem.
Představenstvo se rovněŽ zabývalo organizačními a personálními záleŽitostmi,
hospodářskými výsledky, správou a údrŽbou majetku a nemovitostí, opravami
a rekonstrukcemi nemovitostí' kontrolou a vymáháním pohledávek a soudními spory,
které se přímo či nepřímo týkaly společnosti.
Ve vlastnictví nemovitého majetku Čup a.s. a ovládaných společností nedošlo
ve sledovaném období prvního čtvrtletí 2011kžádným dalším změnám.
Představenstvo věnuje maximální pozornost udrŽení dobrého stavu vlastněných
nemovitostí. V objektu Mydlářka '1 v tomto úsilí stále brání poslední uŽivatelka bytu,
se kterou je navíc veden i soudní spor. obsazenost pronajímaných bytových
i nebytových prostor je niŽší než Ve srovnatelném období minulého roku,
bezpochyby stále ještě vlivem trvajíci hospodářské krize. Narůstající důsledky
platební neschopnosti někteých nájemců jsou řešeny urychleně tak, aby nevznikaly
větší nevymahatelné pohledávky.



Nemovitý maietek (budovy a pozemky)
a) v tuzemsku _ je umístěn v těchto lokalitách:

1) v Praze 10 - Strašnicích - Hagibor - administrativní budova vč. pozemku
2) v Praze 5 - Stodůlky - bytové domy (a5 bytů různých velikostí), 38 řadových
garáží, prodejna a restaurace
3) v Praze 6 Dejvicích - pětipodlaŽní obytný dům včetně pozemku
a parkovací plochy

b) nemovitosti ČNPa's. v zahraničí
'1) 7 bytových jednotek ve West Finchley (severozápadní Londýn)
2) 60 % podíl na rodinné vile ve West Finchley (40 % vlastní C.o'S. BULK
(LONDON) LTD )
c) maietek dceřiných společností

c.o'S. BULK (LoNDoN) LTD. vlastní 40% podíl na rodinné vile ve West Finchley
(severozápadní Londýn), tříloŽnicový byt v objektu Westleigh Court, West Finchley,
dvouloŽnicový bý v Barnet (severozápaní Londýn) a tříloŽnicový rodinný dům v East
Barnet.
Zbývající dceřiné společnosti dle dostupných informací žádný majetek nemají, podíly
mateřské společnosti na majetku jsou tudíž bezvýznamné.

d) maietek finančních investic
QUESTHOUSE a.s. - vlastní pětipodlaŽní obytný dům včetně pozemku v Praze 6 -
Dejvicích'
DEX TEMPUS a.s. vlastní čtyřpodlaŽní dům včetně pozemku v Praze 3 _ Žižkově.

Podílv ve společnostech
c.o.S. BULK(LONDON) LTD. 100oÁ, QUESTHOUSE a.s. 1000Á, DEX TEMPUS a.s.
5Oo/o, Český lodní a průmyslový registr, s'r.o. 57o, podíly ve společnostech, které
nejsou aktivní - 100% Ve společnosti TRlcoLoR HoLD|NG LTD. a 90% Ve
společnosti c.o.S. _ URANUs LTD.( zahájena likvidace).

Hospodaření ČNP a.s.
(dceřiné společnosti a ovládané finanční investice nesestavují čtvrtletní účetní
závěrky)
Neauditované individuální výsledky hospodaření za první čtvrtletí dle mezinárodních
účetních standardů (lFRS) CNP a.s. jsou následující: provozní výnosy 6 123 tis. Kč
oproti loňkému srovnatelnému období jsou vyšší o 1 248 tis. Kč. Provozní náklady
klesly v porovnání s loňským obdobím o 952 tis. Kč na 3 214 tis. Kč (z toho
fakturovaná spotřeba materiálu a energie 810 tis Kč, přijaté sluŽby 1 264 tis Kč,
osobní náklady 1 120 tis Kč, údrŽba a opravy 19 tis Kč)' Zisk zběžných činností
před zdaněním je za sledované období 2 844 tis. Kč, je o 2173 tis. Kč vyšší neŽ
V loňském prvním čtvrtletí. lndividuální (nekonsolidované) výkazy o úplném
hospodařském výsledku, o finanční pozici a o peněŽních tocích jsou v příloze této
zprávy . Yýkazy nejso u a ud itová ny a ud itorsko u společn ostí.
V průběhu prvního čtvrtletí 2011 ČNP a.s. ani ovládané aktivní společnosti neměly
problémy s tokem hotovosti, ani nepřijaly žádné úvěry od bank nebo jiných
společností.

Y Praze 16. května 2011
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Výkaz o finanční pozici (individuální)
Ceská námořnÍ plavba a.s. lC: 00001082

sestaveno ke dni 31 .3.2011 dle |FRS v tis. Kč

YOZn. K 31' ó' zu11 K J]. 'tz. zv'tu
AKTIVA

DLOUHODOBA AKTIVA
Hmotná aktiva

lnvestice do nemovitostí - budovv a oozemkv lV.a) 1 232 19a 232 193
Poskvtnuté zálohv na investice do nemovitostí lV.a) 4

Samostatné movité věci a soubor movitÝch věcí lV.a) 1 28 oo

Finanční investice
lnvestice v dceřiných společnostech lll a) 8. 93 933 93 933
ostatní investice lll.a) 8. 598 598

Dloúhodóbá áktiýá:,.:eélkem: nétto 326754 326752

KRATKODOBA AKTIVA
Pohledávkv z obchodnÍch vztahů lV.a) 10. 2 003 2 697
Pohledávkv - ovládaiící a řídící osoba IV. C) O OJJ 8 561
StátnÍ - daňové pohledávkv lV a) 11 107 1

Jiné pohledávky 1 048 40
PenízeaÚčtyvbankách lV.a) 9. 11 450 I 479

Krátkodobá á ktivá,:cel kem netto 23 441 29,.7+g

AKTIVA CELKEM 350 195 347 530

PAS I VA
ýlastní kapitál

Základní kapitál lV a) 13. 177 945 177 945
oceňovací rozdíly z přecenění maietku azávazku lv.a) 14. -8 356 -8 355
ZákonnÝ rezervní fond lV.a) 14. 16 632 16 632
KumulovanÝ zisk minulÝch let lV.a) 14 134 570 183 266
Ziskl ztráÍa běŽn éh o období 2 844 -48 696

ýlastníkapitál celkem 32'3..635 328-,V:92

Dlouhodobé závazkv
odloŽený daňový závazek lV.a) 15 23 660 23 660
ostatní rezervv 0 0

Dlóúlr odobé zál/ázl{Ý éelkém 23 6.60 23 660

Krátkodobé závazkv
Závazkv z obchodních vztahů lV.a) 16. 705 1 863
Závazky vůči zaměstnancům a soc.poiištění IV.a) 16. 328 342
Státní - daňové závazkv lV.a) 61 82
ostatní krátkodobé rezervv lv.a) 17 746 746
Jiné závazkv 1 060 45

Krátkodobé záv azkv óel kem ?900 3'078

PASIVA CELKEM 350 195 347 530



Výkaz o Úplném HV (individuální)
Česká námořní plavba a.s' tč: oo0o1o82

sestaveno ke dni 31 .3.2011 dle IFRS v tis. Kč

Pozn- k 31.3.20í 1 k 31.3.2010

Provozní výnosv
TrŽbv z oronáimu nemovitostí lV.a) 18 6 122 4 86S
ostatní orovoznÍ trŽbv a vÝnosv 1 (

Provozní vÝnosv celkem 6 123 4 87!

Zisk z přecenění investic do nemovitostí lv.a) 1 0 (

Ztrátaz přecenění investic do nemovitostí 0 (

Nákladv souviseiící s provozem investic do nemovitostí
Spotřeba materiálu a eneroie 81C 1 141
Přiiaté sluŽbv 1 264 1 452
osobní nákladv il.4) 6 1 12C 1 16e
odpisv ostatních dlouhodobÝch hmotnÝch aktiv lv.a) 1 C c

ostatní provozní nákladv 1
.E

UdrŽba a opraw 19 382
Provozní nákladv celkem 3 214 4 166

Provozní zisk ořed zdaněním a finančními nákladv 2 909 70€

Finanční nákladv a vÝnosv
VÝnosové Úrokv 4 aa

Nákladové úrokv c

Kurzové ziskv l ztrátv 0

Výnosv z dlouhodobého finančního maietku il.5 0

ostatní finanční výnosv / nákladv -69 -6€

Finanční hosoodářskÝ vÝsledek celkem -65 -3t

Zisk z běžnÝch činností před zdaněním 2844 67',|

Daň z příjmů běŽná (+N / -V) lV.a) 15. 0
Daň z příimů odloŽená (+N / -V) lV.a) 15 0 n

Daň z příimů celkem 0 0

Ztrátaz běžných činností po zdanění 2844 671

Přecenění ost. finanční investice brutto lll.a) B 0
Přecenění ost. finanční investice - vliv odloŽené daně lV.a) 15. 0

3istÝ úplnÝ vÝsledek hospodaření 2844 671



Výkaz o peněžních tocích Ceské námořní plavby a.s.
(individuáIní)

údaje v tis. Kč

za účetní období končící
k 31. 3. 2011 k 31. ',12. 20',10

)eněŽní prostředky na začátku období I 479 38 574

'eněŽní tokv z provozní činnosti
Příjmy z pronájmů a ostatní příimv netto 6 123 20 270
Provozní výdaie vČ. daní azáloh na investice do nemovitostí netto -3 283 -17 720

P ťÓVoz h íl p é rl ěŽh í.tókÝ.:,É]eftóm 2840 2 550

Peněžní tokv z finanční oblasti
Příiem z Úroků 4 49
Dividendové příimy 0 324
Pořízení podílů v dceřiných společnostech 0 -23 099
Pořízení pohledávky postoupením 0 -8 500
ostatní finančnÍ příimv a výdaie (z přepočtu měn apod.) -873 -419
Finančn Í,B,eněžní tól(tt oel kem .869 -31 645

PeněŽní prostředky na konci období '11 450 I 47!


