






Příloha k účetní závěrce 
společnosti ČMEF a.s. 

k 30. 06. 2020 
 

Příloha je zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a vyhláškou             
500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele, v platném znění.              
Údaje přílohy vycházejí z účetních záznamů účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní             
účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou             
vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 
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Obecné údaje 
Popis účetní jednotky 
Půjčky, úvěry, záruky a jiná plnění poskytnutá členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů 
Dluhopisy a úroky 
 
 
Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty 
Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 
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Obecné údaje 
Popis účetní jednotky 

 

 

  Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20 %: 

 

Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: 

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: 
Organizační struktura byla ve sledovaném období měněna – viz výše. 

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: 

Ve sledovaném období došlo k následujícím změnám: 
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Obchodní firma: ČMEF a.s. 
Sídlo: Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00 

Právní forma: Akciová společnost 

IČ: 080 82 014 

Rozhodující předmět činnosti: Správa vlastního majetku 

Datum vzniku společnosti: 12. 4. 2019 

Okamžik sestavení účetní závěrky: 8. 8. 2020 

Jméno fyzické osoby, 
název právnické 

osoby 
Bydliště, sídlo 

Sledované účetní 
období 

Minulé účetní 
období 

Podíl 
(tis. Kč) 

tj. % Podíl tj. % 

 Karel Hošek Strmý vrch 111/2, Velká Chuchle, 
159 00 Praha 5 2 000 100 x x 

x x x x x x 

Druh změny (dodatku) Datum změny (dodatku) 

Změna předsedy správní rady 9. 3. 2020 

Změna statutárního ředitele 9. 3. 2020 

Změna jediného akcionáře 9. 3. 2020 

Funkce  Příjmení  Jméno 
Statutární ředitel Hošek Karel 
Předseda správní rady Hošek Karel 

Funkce Původní člen Nový člen Datum změny 
Statutární ředitel Tomáš Urbaniec Karel Hošek 9. 3. 2020 
Předseda správní rady Tomáš Urbaniec Karel Hošek 9. 3. 2020 
Jediný akcionář Tomáš Urbaniec Karel Hošek 9. 3. 2020 
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Zaměstnanci společnosti, osobní náklady:

Půjčky, úvěry, záruky a jiná plnění poskytnutá členům statutárních, dozorčích 
a řídících orgánů 

Ve sledovaném účetním období byla ke dni 30. 6. 2020 vedena pohledávka (půjčka) za              
panem Karlem Hoškem ve výši 2 900 000 Kč.  

Dluhopisy a úroky 
Vydané dluhopisy ve celkové částce 16 300 000 Kč. 
Úroky z vydaných dluhopisů v částce 146 964 Kč. 

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty  

Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 
1. V období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky došlo v účetní           

jednotce ke změně názvu obchodní firmy z původního ČMEF a.s. na nově Wero Finance a.s. 

2. Dále došlo ke změně na pozici statutárního ředitele z pana Karla Hoška na pana Romana              
Trnku. 

V případě, že tato příloha neobsahuje k některým bodům § 39 vyhlášky požadované informace,            
znamená to, že pro tyto body není odpovídající náplň. 
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 Zaměstnanci celkem Z toho řídících pracovníků 
Sledované 

účetní období 
Předchozí 

účetní období 
Sledované 

účetní období 
Předchozí 

účetní období 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 1 x 0 x 

Mzdové náklady 10 x x x 

Odměny členům statutárních orgánů 
společnosti (včetně jednatele) 0 x x x 

Odměny členům dozorčích orgánů společnosti 0 x x x 

Náklady na sociální zabezpečení a zdrav. poj. 0 x x x 

Osobní náklady celkem 10 x x x 

Sestaveno dne:  
8. 8. 2020 

 

Sestavil:  
Ekonom servis, spol. s r.o., 
Votavová Barbora 

 

Podpis statutárního zástupce: 

 


