STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC

5. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 5. 2010
Bod pořadu jednání:

Návrh na snížení základního jmění Liberecké IS, a. s.
Zpracoval:

Ing. Jaroslav Bureš, MBA

odbor, oddělení:

Liberecká IS a.s.

telefon:

48 524 3034

Schválil: vedoucí oddělení

představenstvo LIS dne 31.3.2010

vedoucí odboru
Projednáno:

V Radě města Liberec 18.5.2010

Poznámka:
Předkládá:

Ing. Jiří Kittner, v. r.
primátor města
Ing. Ondřej Červinka v.r., náměstek primátora

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání předložené důvodové zprávy
souhlasí
se snížením základního kapitálu obchodní společnosti Liberecké IS a.s. , Jablonecká 41, Liberec 5, IČ 25450131, zapsané v obchodním rejstříku u KS v Ústí n.L. pod RgB 1429, takto:

I.
Snížení základního kapitálu ve smyslu § 211 obch.zák. o částku 33.800.000,-- Kč z důvodu
snížení účetní ztráty z předchozích let firmy Liberecká IS a.s., když se jedná o ztrátu zjištěnou
na základě účetní závěrky za rok 2009.
II.
Rozsah snížení základního kapitálu o 33.800.000,-- Kč
III.
Způsob snížení základního kapitálu bude proveden bezplatným vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionáře.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Návrh pro Zastupitelstvo města Liberce na snížení základního jmění Liberecké IS a.s.

Zpracoval: Ing. Jaroslav Bureš, MBA
Dne: 19.5.2010

I.

Hodnocení ekonomického vývoje Liberecké IS a.s. od roku 2005

Společnosti Liberecká IS, a.s. byl rozhodnutím Zastupitelstva města Liberec v roce 2005
zvýšen základní kapitál společnosti na hodnotu 76.500.000,-Kč, a to formou majetkového
vkladu. Následně Liberecká IS a.s. v průběhu minulých let vytvořila kumulovanou ztrátu ve
výši 33.814.627,39 Kč. Hodnota vlastního kapitálu Liberecké IS k 31.12.2009 dosáhla 48.665
tis. Kč.
Z ekonomického hlediska je Liberecká IS a.s. společností lehkou a pružnou bez významného
dlouhodobého majetku a s malou setrvačnosti. Její ekonomický vývoj, respektive hlavně finanční síla, je tedy extrémně rychle spojena s vývojem tržeb a přidané hodnoty.
Základním determinujícím vlivem na hospodářské výsledky společnosti od roku 2006 je navýšení základního jmění vkladem movitého majetku ze strany zakladatele provedené a proúčtované v roce 2005. Navýšením majetku společnosti došlo ke zvýšení kmenového jmění o
74.500 tis. Kč, což generovalo zvýšení odpisů společnosti o téměř 11 mil. Kč za rok. Zároveň
se do hospodářského výsledku za rok 2006 v menší míře (cca 3 mil. Kč) promítly i náklady
věnované na rozvoj Liberecké Městské Karty. V konečném účetním hospodářském výsledku
za rok 2006 se navíc promítla odložená daň z příjmu ve výši 5379 tis. Kč způsobená rozdílnými zůstatkovými cenami evidovanými u zakladatele před vkladem majetku a pořizovacími
cenami dle znaleckého posudku, které byly uplatněny při zařazení majetku ve společnosti.
Nové pořizovací ceny i výrazně ovlivnily výši účetních odpisů. Takto vzniklé účetní ztráty se
staly nejsilnější hrozbou stabilního vývoje společnosti v následujících letech.
Další významnou hrozbou vývoje společnosti v roce 2006 byla její finanční nestabilita, kterou
se podařilo vyřešit využitím kontokorentního úvěru. Vztah s financující bankou a tedy i finanční situace společnosti se ve střednědobém výhledu jeví jako stabilní.
S cílem řešit ztrátovost společnosti a naplnit základní cíle firemní strategie vypracoval management společnosti Firemní strategii a strategický obchodní a finanční plán (SFP) pro roky
2007 – 2009, který představenstvo schválilo v lednu 2007. Tento plán vyjadřoval konkrétní
ekonomické cíle vyplývající ze strategie společnosti. Vycházel ze základního předpokladu,
že prioritním cílem není zisk společnosti, ale využití jejích zdrojů k rozvoji informačních systémů ve skupině SML.
Ekonomické cíle původního SFP v růstu tržeb a přidané hodnoty se v roce 2007 nepodařilo
naplnit a bylo ohroženo naplnění SFP i v roce 2008. Základní příčinou nenaplňování původního SFP byl nedostatečný nárůst tržeb společnosti oproti plánu. Důvodem bylo zejména
zcela prioritní zaměření Liberecké IS na trh skupiny organizací Města Liberce provázené nenaplněním ochoty organizací městského trhu investovat v očekávané míře do rozvoje manažerských a informačních systémů a dále zásadní zpomalení a ohrožení možnosti čerpat dotace EU na služby, které Liberecká IS poskytuje. V zásadě se dá říci, že své možnosti Liberecká IS na tomto trhu vyčerpala meziročním zvýšením tržeb 2006 – 2008 o 7 mil. Kč, tj. o
16,5 %.
Proto představenstvo společnosti schválilo v červnu 2008 změnu firemní strategie i aktualizaci SFP. Následně byly změny strategického zaměření potvrzeny i schválením novely vize a
politiky jakosti Liberecké IS a.s. Radou města Liberce v roce 2009. Tato strategie se od dří-
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vější liší zejména užším specializovanějším produktovým zaměřením na jednotlivých trzích a
dále omezením širokého záběru obchodní aktivity napříč všemi trhy. V zásadě platí, že na
tradičních trzích společnost sleduje zvýšení efektivity, na zájmových trzích společnost sleduje
rozvoj nových obchodů.
Platný strategický finanční plán se za rok 2008 i rok 2009 podařilo překročit. Potvrdila se tak
správnost cesty vytyčené Firemní strategií 2008 – 2010 a prodloužené v březnu 2009 i pro
rok 2011. Celkový pozitivní růst Liberecké IS dokumentuje následující tabulka.
Vývoj tržeb a přidané hodnoty Liberecké IS a.s. od roku 2005
Položka
Tržby za prodej zboží

2005

2006

2007

2008

2009

1 030

975

913

1 473

899

948

884

789

1 189

683

82

91

124

284

216

Výkony

25 943

43 350

47 953

50 671

54 237

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

25 943

42 259

47 953

49 018

53 988

Změna stavu zásob vlastní činností

0

0

0

0

0

Aktivace

0

1 091

0

1 653

249

13 709

22 443

25 329

21 987

21 704

1 314

4 498

1 807

1 647

2 928

Služby

12 395

17 945

23 522

20 340

18 776

Přidaná hodnota

12 316

20 998

22 748

28 968

32 749

5213

-14398

-10439

-6578

-2399

Náklady na prodané zboží
Obchodní marže

Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie

Výsledek hospodaření za účetní období

Úplné vyrovnání ztrátovosti Liberecké IS a.s. je vytyčeno jako strategický cíl firmy poprvé na
rok 2012. Kontrola postupného naplňování tohoto cíle je prováděna kontrolou plnění Strategického finančního plánu.

II.

Návrh na úhradu kumulované ztráty Liberecké IS a.s. za roky
2006 – 2009 snížením základního kapitálu

Na základě § 193 odst.1 zákona č.513/1991Sb., obchodního zákoníku, který řeší problematiku kumulované ztráty ve vazbě na základní kapitál, je představenstvo povinno řešit situaci
v případě, kdy kumulovaná ztráta společnosti dosáhne takové výše, že při jejím uhrazení
z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat. Pak je představenstvo povinno
navrhnout valné hromadě opatření, jak danou situaci řešit. Kumulovaná ztráta Liberecké IS
ve vazbě na plán hospodaření roku 2010 se vyvíjí tak, že lze v následujícím období předpokládat, že se poměr kumulované ztráty a základního kapitálu dosáhne výše uvedené hodnoty.
Proto na základě projednání této situace v představenstvu společnosti a v souvislosti
s § 193 odst.1 zákona č.513/1991Sb., obchodního zákoníku, navrhuje představenstvo
Liberecké IS a.s. v souvislosti s vytvořenou kumulovanou ztrátou za předchozí období
tuto ztrátu uhradit snížením základního kapitálu společnosti o 33.800.000,-Kč na hod-
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notu 42.700.000,-Kč. Současně navrhuje snížit počet zaknihovaných akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč z počtu 765ks na 338ks.
Snížení základního kapitálu Liberecké IS a.s. je ve smyslu §102, odst.2. Zákona o obcích
vyhrazeno Radě města Liberce. Návrh je předkládán Zastupitelstvu města Liberec k vyjádření z toho důvodu, že jestliže zastupitelstvo schválilo navýšení základního kapitálu Liberecké
IS, mělo by se vyjádřit i k návrhu na snížení základního kapitálu.
Po vyjádření Zastupitelstva města bude návrh na snížení základního kapitálu odsouhlaseného představenstvem opětovně předložen Radě města v roli Valné hromady Liberecké IS a.s.
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