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1_1_1

Hlavní oblasti působení
ARR v r. 2015

Investice do kraje, podnikatelské nemovitosti

V oblasti podpory investičního prostředí MS kraje se ARR soustředila především na rozšíření vazeb a rozvoj kontaktů se
zahraničními a tuzemskými investory a dalšími firmami, působícími v kraji, aby tak byly vytvořeny podmínky pro kvalitní realizaci služeb aftercare. Za účelem získávání nových investorů do kraje byly uspořádány propagační a prezentační akce jak
v ČR, tak v zahraničí. Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a vlastníky průmyslových lokalit byla aktualizována nabídka
podnikatelských nemovitostí v kraji včetně brownfieldů. Ta pak byla v rámci činnosti ARR aktivně nabízena a propagována.
Databáze průmyslových zón, rozvojových ploch a brownfieldů v MS kraji:

✔ ARR databáze průběžně aktualizuje, doplňuje o nové lokality, ověřuje platnost údajů.

✔ V r. 2015 byly databáze rozšířeny o 50 lokalit brownfields, 19 nových lokalit rozvojových ploch a 4 průmyslové zóny.
✔ Databáze poskytují přehled o vhodných lokalitách v kraji pro potenciální investory a zájemce o rozvoj podnikání.
✔ Prezentace investičních příležitostí na webových stránkách www.invest-msr.com.

Aftercare – Péče o firmy zasídlené v MS kraji:
✔ Zjišťování potřeb firem, které již v kraji působí a řešení jejich požadavků.
✔ Nastavení systému vzájemné informovanosti – setkávání s firmami v průmyslových zónách v rámci „Investors Breakfast
Club“, v r. 2015 zahájeno akcemi v PZ Bolatice a CTPark Ostrava.
✔ Pořádání odborných konferencí a workshopů na témata řešící aktuální záležitosti firem v kraji.
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Inward investment – Propagace investičních příležitostí, služby zájemcům o investici v MS kraji:
✔ Jednání se zájemci o investování v kraji.
✔ Poskytování informací o podnikatelském prostředí v kraji.
✔ Reprezentace kraje na prezentačních akcích a misích u nás i v zahraničí, prezentační akce Invest More – Prezentace
investičního potenciálu v MS kraji.
✔ Zasílání Investičního Newslettru – pravidelné informace potenciálním a stávajícím investorům (6 x v roce 2015).

1_1_2

Výzkum, vývoj a inovace

Podpora inovací byla Agenturou pro regionální rozvoj zabezpečována jak na úrovni koordinace regionálního inovačního
systému, tak také realizací konkrétních aktivit na podporu inovačních aktivit firem a jejich spolupráce s univerzitami a také
začínajících podnikatelů.
Rada pro inovace je řídícím orgánem Regionální inovační strategie MSK („RIS3 MSK“):
✔ ARR zajišťuje celkovou koordinaci prací Rady, její odborné zázemí, přípravu materiálů a komunikaci se členy. V roce
2015 proběhla dvě setkání Rady pro inovace, a to v červnu a říjnu. Byl projednáván aktuální stav RIS3 na národní i krajské úrovni, Akční plán RIS3 MSK pro léta 2015 – 2016 a příprava projektu Smart akcelerátor, prostřednictvím kterého
bude podpora inovačních aktivit v kraji v následujících letech financována z OP VVV.
ARR je pověřena výkonným řízením RIS3 MSK. Do odborné odpovědnosti ARR patří: zpracování, aktualizace RIS3 MSK
a její implementace:
✔ Koordinace partnerů inovačního systému a iniciace vzniku projektů, rozvoj inovačního prostředí.
✔ Příprava, monitoring a vyhodnocení dvouletých akčních plánů RIS3 MSK.
✔ Propagace aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v MSK a RIS3 MSK.
V r. 2014 ARR zahájila práce na tvorbě Akčního plánu RIS3 MSK pro léta 2015 – 2016, který obsahuje konkrétní projektové
záměry vedoucí k naplňování cílů a výzkumných specializací RIS3 MSK: Ke konci roku 2015 obsahoval Akční plán cca 230
projektů konkrétních nositelů.
✔ Jedná se o jak o výzkumné a vývojové projekty, a to zejména v rámci specializace Pokročilé materiály a Inteligentní
energetika, tak také o ostatní (doplňkové) projekty směřující k vytváření optimálních podmínek pro úspěšnou realizaci
zmíněných výzkumných a vývojových projektů.
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7

K naplňování výzkumných specializací RIS3 MSK jsou využívány tzv. inovační platformy, tvořené zástupci krajských firem,
jejichž činnost ARR koordinuje a zajišťuje jim odborně-technické zázemí. Hlavní náplní inovačních platforem je identifikace
a vyhodnocování technologických trendů v daných výzkumných specializacích a následný návrh a příprava nových výzkumných projektů. V roce 2015 se uskutečnilo celkem 9 setkání těchto inovačních platforem:
✔ Platforma Klastrnet.
✔ Platforma Biomedicína.
✔ Platforma Moderní řídicí systémy pro výrobu, zkušebnictví a provoz.
✔ Platforma Moderní energetika a zpracování odpadů.
✔ Platforma Pokročilé materiály.
ARR se rovněž zaměřuje na podporu inovačních aktivit firem a jejich spolupráce s univerzitami, vytváření a rozvoj partnerství,
výměnu zkušeností a best practices:
✔ Byly zrealizovány tzv. inovační tour za účelem rozvoje spolupráce s Fraunhofer Institut ve Freiburgu, s Mechatronickým
klastrem v Linci a Agenturou ECOPLUS Vídeň.
✔ Bylo poskytováno dotační poradenství.
✔ Bylo provedeno terénní šetření v 19 firmách MS kraje za účelem mapování jejich inovačních aktivit.
ARR zrealizovala řadu vzdělávacích seminářů a workshopů, a to zejména v oblastech:
✔ Financování inovací, např. na téma daňové odpočty na výzkum a vývoj, dotace z méně známých komunitárních programů.
✔ Podpora transferu technologií, např. na téma technology scouting.
✔ Nové tržní a marketingové trendy v inovačním podnikání, např. nově vznikající trhy, vývoj produktů pro nové trhy,
uvedení nových produktů na trh, atd.
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Nejvýznamnější akce na
podporu rozvoje kraje

V únoru 2015 se uskutečnila jubilejní 10. Konference pro starosty měst a obcí, tématicky zaměřená na přípravu kraje
na operační programy 2014 – 2020 a možnosti pro města a obce. Akce se zúčastnilo na 90 posluchačů.

V rámci podpory stávajících i nových investorů byla zrealizována v červnu 2015 konference GET MORE – Investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji. Posláním konference bylo nabídnout Moravskoslezský kraj investorům a ukázat, že
právě tento region je místo příznivé pro investice a podnikání. Konference se zúčastnilo přes 200 zástupců zahraničních
i místních firem, majitelů průmyslových zón v našem kraji a developerských společností. Konference proběhla formou panelových diskuzí, ve kterých si vrcholní manažeři zahraničních i domácích firem a zástupci dalších institucí vyměnili zkušenosti
a názory na stav infrastruktury pro podnikání v kraji a na kvalitu a dostupnost pracovní síly. Konferenci doplnil miniveletrh,
na kterém města a obce kraje prezentovala aktuální nabídku ploch v průmyslových zónách a dalších nemovitostí vhodných
pro investice a podnikání.

V září 2015 představil Moravskoslezský kraj své investiční příležitosti v Praze, v rámci akce INVEST MORE. Prezentace zaměřená na investiční potenciál MS kraje navázala na červnovou konferenci GET MORE – Investiční příležitosti v MS kraji a jejím cílem bylo oslovit zástupce české vlády, velvyslanectví, smíšených obchodních komor, konzultačních a právních společností, developerů, obchodních atašé a dalších aktérů na trhu s podnikatelskými nemovitostmi. Akce se zúčastnilo na 150 posluchačů.

ARR ve spolupráci s VŠB-TU uspořádala v září 2015 specializovanou mezinárodní konferenci, tzv. Brokerage Event na
téma Mechatronické systémy v průmyslové výrobě a finálních produktech. Konference poskytla prostor pro mezinárodní výměnu zkušeností v technologicky náročném odvětví mechatroniky s praktickými příklady využití mechatroniky
v oblasti automotive, strojírenství, energetice i zdravotní technice. Akce se zúčastnilo na 100 posluchačů.
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ARR se svými aktivitami zaměřuje také na propagaci podnikání s vyšší přidanou hodnotou. V r. 2015 byl zrealizován již
3. ročník soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje, kde firmy mohly přihlásit své inovativní výrobky, technologie
nebo služby s již prokazatelnými výsledky na trhu. Soutěž je tak jednou z cest, jak zviditelnit MS kraj jako oblast, kde inovace mají zelenou a kde působí firmy se světovými úspěchy. Do soutěže se v r. 2015 přihlásilo celkem 20 projektů. Vedle
tradičních projektů z oblasti strojírenství, IT či poradenství se do třetího ročníku soutěže přihlásily i zajímavé projekty z oblasti
dopravy nebo oděvnictví.
V kategorii malých a středních podniků byla nejlépe ohodnocena firma LumiTRIX s.r.o. z Kopřivnice s produktem Typhoon6000EU (automatický outdoorový digitální video-projektor), v kategorii velkých podniků byla hodnocena přihláška společnosti Materiálový a metalurgický výzkum, s.r.o. s projektem opěrného válce děrovací stolice. Společnost získala cenu za
kontinuální rozvoj výzkumných aktivit v oblasti technologií vývoje nových materiálů a jejich zpracování.

V r. 2015 realizovala ARR pilotní ročník Lady Business Moravskoslezského kraje – soutěž, jejímž cílem bylo na konkrétních příkladech ukázat, že v Moravskoslezském kraji úspěšně podniká řada žen. Titul první Lady Business Moravskoslezského kraje získala Hana Malurová, majitelka firmy ESKON, s.r.o. Firma se zabývá vytvářením bezkontaktního identifikačního systému, který nabízí řešení identifikace osob a předmětů. Prvenství získala mezi 17 přihlášenými podnikatelkami, jejichž
oblast podnikání byla různorodá – přes typicky ženské obory – jako je například provoz jeslí a mateřské školy či vzdělávání,
po obory ryze technické jako strojírenství či IT.

V r. 2015 byl zrealizován 2. ročník StartUp Harvestu – setkání začínajících podnikatelů a investorů, který opět potvrdil,
že v kraji působí řada začínajících firem s originálními nápady. Potenciálním investorům z České republiky i ze zahraničí se
představily firmy a živnostníci, kteří na trhu působí maximálně 3 roky a kteří mohou zaujmout dobrým nápadem, ale nemají
dostatek kapitálu na rozjezd výroby či dalšího výzkumu. Investoři v rámci akce vybírali, kterého začínajícího podnikatele či
firmu finančně či poradensky podpoří. Přihlásilo se 31 mladých firem – startupů, v rámci finále se představilo 12 vybraných
startupů před 7 investory. Vítězem 2. Ročníku StartUp Harvestu se stal pan Milan Šimek s projektem Sewio Networks,
s.r.o., který pár dní před StartUp Harvestem získal investici ve výši milión dolarů, finačního daru MS kraje se tak vzdal ve
prospěch druhého místa, a to paní Silvie Stachové a produktu Mamma Tea – jedná se o výrobu přírodního sypaného čaje
z bylin pěstovaných v Beskydech.
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Název projektu
Rozpočet

Přehled realizovaných
projektů

Kompetence pro inovace 3
1.705 tis. Kč

Spolufinancování
Pozice ARR
Doba realizace
Operační program

0%
Žadatel
1. 9. 2013 – 31. 5. 2015
OP VK, oblast podpory 3.2

Cílem projektu „Kompetence pro inovace 3“ bylo přispět k rozvoji kvality a rozsahu nabídky dalšího vzdělávání pracovníků soukromého sektoru (techniků, technologů, manažerů malých a středních podniků) a pracovníků veřejného sektoru
v Moravskoslezském kraji v oblastech inovací, rizikového kapitálu a vč. nezastupitelné role veřejného sektoru při podpoře
inovačních procesů.
Projekt „Kompetence pro inovace 3“ navazoval na projekty „Kompetence pro inovace 1“ a „Kompetence pro inovace 2“

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
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Název projektu
Rozpočet
Spolufinancování
Pozice ARR
Doba realizace
Operační program

Aktivně pro rovné šance
5.615 tis. Kč
0%
Žadatel
1.5.2013 – 30.4.2015
OP Lidské zdroje a zaměstnanost, 3.4

Projekt vytvářel komplexní vzdělávací a poradenský program pro osoby v Moravskoslezském kraji, které zvažují zahájení
podnikání. Velmi důležitá je podpora začínajících podnikatelů – získání potřebných znalostí a odborné vedení při zahájení
vlastního podnikání. Účastníkům projektu byly poskytovány potřebné znalosti a dovednosti (praktické i teoretické) pro
zahájení podnikání, či zajišťováno odborné vedení pomocí inovativních metod, jakými jsou mentoring a koučink. Hlavními
místy realizace byla města Ostrava, Opava a Frýdek-Místek.

Název projektu
Rozpočet
Spolufinancování
Pozice ARR

Udržitelné podnikání
94 tis. EUR
10 %
Partner, podíl na rozpočtu 30 tis. EUR

Doba realizace

1.5.2014 – 31.8.2015

Operační program

OP PS ČR-PR, 22.2.1

Projekt reagoval na výsledky analýzy podnikavosti na území MS kraje a Slezského a Opolského vojvodství (SV a OV) a jeho
smyslem byla podpora začínajících i stávajících firem v pohraničí. Na obou stranách hranice existuje již několik subjektů /
organizací poskytujících podporu pro začínající firmy a podnikatele. Realizací aktivit projektu (webináře, mapovací studie,
workshopy, Open Days) mělo dojít k vytvoření přeshraniční sítě těchto subjektů pro podporu podnikání včetně přeshraničního Č-P týmu konzultantů a dále ke zvýšení možnosti vzájemné spolupráce podnikatelských subjektů.
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Název projektu
Rozpočet

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti: Mezinárodní výměna zkušeností a příkladů
dobré praxe při rozvoji místních partnerství na podporu zaměstnanosti
9.500 tis. Kč

Spolufinancování
Pozice ARR
Doba realizace
Operační program

0%
Partner, podíl na rozpočtu 1,7 mil. Kč
1.4.2012 – 31.3.2015
OP LZZ, oblast podpory 5.1

Cílem projektu byl rozvoj místního partnerství na trhu práce v Moravskoslezském kraji, a to prostřednictvím podpory aktivit
Moravskoslezského paktu zaměstnanosti (MS pakt), jehož hlavním posláním je „vytvářet více a lepší pracovní příležitosti
a připravovat kompetentní lidi pro ekonomický rozvoj kraje“. V rámci ČR se jedná o unikátní pilotní projekt zavádějící koncept teritoriálních paktů zaměstnanosti dle metodik OECD a EU, který je široce podporován zaměstnavateli i organizacemi
sdružujícími zaměstnavatele (hospodářské komory, klastry apod.), vzdělávacími a výzkumnými institucemi, NNO i zástupci
veřejné správy a samosprávy.
Aktivity projektu směřovaly k přenosu know-how v problematice teritoriálních paktů zaměstnanosti v rámci příkladů dobré
praxe v EU, sdílení know-how se spolupracujícími subjekty v rámci MS kraje i celé ČR, pilotování know-how v rámci inovace
dokumentů a strategií MS paktu zamětnanosti.
Projekt byl realizován Moravskoslezským krajem ve spolupráci se 3 národními partnery a 3 zahraničními partnery.

Název projektu
Rozpočet
Spolufinancování
Pozice ARR
Doba realizace
Datum ukončení
Operační program

Destinační management Moravskoslezského kraje
7.000 tis. Kč
15 % (kryto z rozpočtu Moravskoslezského kraje)
Žadatel
1. 10. 2013 – 28.2.2015
28. 2. 2015
ROP NUTS II Moravskoslezsko, oblast podpory 2.2.4

Projekt byl zaměřen na cílenou komplexní propagaci regionu jako zajímavé destinace cestovního ruchu prostřednictvím
provázané nabídky vybraných turistických atraktivit a akcí zejména ve formě regionálně a tematicky zaměřených produktových balíčků, vytvořených na míru (spoluprací hlavních aktérů CR v regionu) zejména pro návštěvníky z cílových trhů

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
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Francie, Velká Británie, Rusko, Ukrajina, Německo, Polsko, Slovensko a také ostatních regionů ČR.
Produktové balíčky byly prezentovány v rámci cílené propagační kampaně, připravené na míru jednotlivým národnostem ze zvolených zdrojových trhů, a to prostřednictvím prezentačních akcí v dané
destinaci, prezentací na veletrzích CR, study tour přímo v regionu a internetové kampaně v destinaci
Anglie a Francie.

Název projektu
Rozpočet
Spolufinancování
Pozice ARR
Doba realizace

Aktivity na základě řádu Služby veřejného ekonomického zájmu
10.300 tis. Kč
0%
Žadatel
1. 1. 2015 – 31. 7. 2015

Dotace byla určena na realizaci aktivit, které ARR vykonávala na základě řádu Služby veřejného ekonomického zájmu (ŘSVEZ). Jedná se o aktivity v oblasti podpory regenerace brownfields, v oblasti
podpory investičních příležitostí v MS kraji, podpora malého a středního podnikání a vytváření podmínek
pro využívání fondů EU.

Název projektu
Rozpočet
Spolufinancování
Pozice ARR
Doba realizace

Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných
složek komunálního odpadu včetně obalové složky v MSK
800 tis. Kč
0%
Žadatel
1.1.2015 – 31.12.2015

Dotace byla určena na realizaci aktivit v oblasti podpory separovaného sběru odpadů v MSK, a to formou regionální informační kampaně. Cílem komunikačních a informačních aktivit byla podpora správného nakládání s odpady a zvýšení množství a kvality odděleně sbíraných využitelných složek.
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Finanční výsledky

Činnosti ARR se dlouhodobě zaměřovaly zejména na naplňování řádu Služby veřejného ekonomického zájmu a na realizaci
vlastních projektů spolufinancovaných z EU, což se v letech 2010 – 2014 projevovalo v dominanci podílu ostatních provozních výnosů (tj. dotací) na celkových výkonech společnosti.
V r. 2015 však došlo k zásadním změnám ve způsobu financování ARR. Platnost řádu Služby veřejného ekonomického zájmu (ŘSVEZ) vypršela a zároveň r. 2015 byl rokem ukončení dotačních projektů ze stávajícího programovacího období EU,
přičemž výzvy pro nové projekty z programovacího období EU 2014+ nebyly vyhlašovány. V důsledku toho došlo v r. 2015
k výraznému poklesu dotací podílejících se na celkových výkonech společnosti.
Činnosti realizované ve prospěch Moravskoslezského kraje byly od ukončení platnosti ŘSVEZ, tj. od září 2015, vykonávány
na základě tzv. in-house zadávání Moravskoslezským krajem (jedná se o výjimku ze Zákona o veřejných zakázkách, kdy
MSK může zadávat ARR zakázky napřímo, a to za splnění určitých podmínek). Na základě změny způsobu zadávání ARR
došlo k nárůstu tržeb v r. 2015 oproti předchozím létům.
Graf č. 1: Výkony společnosti
Výkony společnosti v letech 2011-2015 (v tis. Kč)
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Společnost dlouhodobě vykazuje zisk. Maximalizace zisku sice není cílem společnosti, nicméně kladný hospodářský výsledek je určitou zárukou a referencí pro partnery ARR, stejně tak jako předpokladem dalšího rozvoje společnosti.
Graf č. 2: Vývoj výsledku hospodaření
Výsledky hospodaření v letech 2011-2015 (v tis. Kč.)
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Struktura hlavních nákladů společnosti dlouhodobě odráží zaměření činností společnosti do sféry služeb. Pokles nákladů
charakteru nakupovaných služeb je opět dán zejména ukončením realizační fáze většiny dotačních projektů.
Graf č. 3: Vývoj struktury hlavních nákladů
Hlavní náklady v letech 2011-2015 (v tis. Kč)
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Vývoj mzdových nákladů na zaměstnance v hlavním pracovním poměru za období 2011 – 2015 je zachycen v grafu č.4.
Průměrné mzdové náklady na zaměstnance v hlavním pracovním poměru poklesly o 5% ve srovnání s r. 2014, a to zejména
v důsledku toho, že řada dotačních projektů již byla ukončena a došlo tak ke snížení počtu odborných expertů/projektových manažerů.
Graf č. 4: Vývoj mzdových nákladů (zaměstnanci na HPP)
Mzdové náklady na zaměstnance v letech 2011-2015 (v tis. Kč)
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Dostatečná úroveň oběžného majetku, vytvářející velmi dobrou likviditu společnosti, je většinově vytvářena finančním majetkem. Dlouhodobou pohledávku eviduje ARR za Moravskoslezským krajem, a ta se týká tzv. odbydlování vlastní investice
v sídle společnosti.
Graf č. 5: Vývoj struktury aktiv
Struktura aktiv v letech 2011 - 2015 (v tis. Kč)

Graf č. 6: Vývoj struktury pasiv
Struktura pasiv v letech 2011 - 2015 (v tis. Kč)
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Příloha k účetní závěrce za účetní
období 1.1.2015 – 31.12.2015

Příloha je sestavena v souladu s Vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů popisným způsobem zajišťujícím přehlednost a srozumitelnost předkládaných informací. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky
a z dalších dokladů, které má účetní jednotka k dispozici. Jednotlivé body jsou sestaveny s odkazem na příslušný odstavec
§ 39 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., který stanoví obsah přílohy.
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. (dále jen „ARR“) je podnikatelským subjektem, který dle platných předpisů nemá povinnosti mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Údaje jsou uvedeny v celých tis. Kč.
1) Obecné údaje
Obchodní firma:

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Sídlo:

Na Jízdárně 7/1245
702 00 Ostrava

IČ:

47673168
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 609

Právní forma:

akciová společnost

Datum vzniku:

13. května 1993

Ovládající osoba:

Moravskoslezský kraj (100% akcií)

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Organizační struktura:
Jsou vytvořeny 2 projektové týmy – „inovace“ a „investice“, odpovídající věcnému zaměření řešené agendy a tým vnitřních
záležitostí, který řeší organizačně-provozní záležitosti. Týmy jsou podřízeny ředitelce.

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
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Řízení společnosti
Společnost byla do 1.7.2015 řízena dualistickým systémem vnitřního řízení – vedle valné hromady byly pravomoci rozděleny mezi představenstvo a dozorčí radu. Od 2.7.2015 společnost přešla na monistický systém vnitřního řízení, kde vedle
valné hromady působí statutární ředitel a správní rada.
Složení představenstva společnosti do 1.7.2015:
Předsedkyně představenstva:

Petra Chovanioková

Člen představenstva:

Martin Radvan

Člen představenstva:

Tadeáš Hlawiczka

Složení dozorčí rady společnosti do 1.7.2015:
Předseda dozorčí rady:

Marian Lebiedzik

Člen dozorčí rady:

Martin Sikora

Člen dozorčí rady:

Richard Sladký

Člen dozorčí rady:

Jaroslav Kala

Člen dozorčí rady:

Renáta Rykalová

Člen dozorčí rady:

Eva Šillerová

Statutární ředitelka od 2.7.2015:
Statutární ředitelka:

Petra Chovanioková

Složení správní rady společnosti od 2.7.2015:
Předseda správní rady:

Marian Lebiedzik

Člen správní rady:

Martin Sikora

Člen správní rady:

Richard Sladký

Člen správní rady:

Jaroslav Kala

Člen správní rady:

Tadeáš Hlawiczka

Člen správní rady:

Eva Šillerová

2) Majetkové účasti
Cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem jsou oceněny k 31.12.2015 ekvivalencí. Změna ocenění je vykázána ve vlastním kapitálu v položce Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků.
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Společnost Centrum podnikání a rozvoje, s.r.o. , „v likvidaci“, IČ: 25357948, ve které měla ARR 20% podíl, byla ke dni
29.10.2015 zlikvidována, likvidační zůstatek byl v souladu s § 37 a násl. ZOK rozdělen mezi společníky. Společnost byla
vymazána z Obchodního rejstříku dne 3.11.2015.
Další majetkové účasti:
Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s.
Sídlo společnosti: Obchodně podnikatelský areál, budova č.p. 316/61, Mošnov, 742 51
Právní forma: akciová společnost
IČ: 60792914
2015
Podílové cenné papíry a vklady v podniku s podstatným vlivem

7.089,9

Výše % podílu na základním kapitálu

30%

Výše vlastního kapitálu

23.633

Výsledek hospodaření

1.330

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.
Sídlo společnosti: Technologická 372/2, Ostrava – Pustkovec, 708 00
Právní forma: akciová společnost
IČ: 25379631
2015
Ostatní cenné papíry a vklady
Výše % podílu na základním kapitálu

400
9,09%

HRAT, s. r. o.
Sídlo společnosti: nám. Družstevní 294, 739 61, Třinec
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 64087352
2015
Ostatní cenné papíry a vklady
Výše % podílu na základním kapitálu

20
4,65%

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
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V souvislosti s těmito majetkovými účastmi nebyly uzavřeny ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku.
Společnost nevlastní majetkové cenné papíry ani majetkové účasti v zahraničí.
3) Zaměstnanci

Přepočtený stav

2015

2014

18,07

22,18

2015

2014

10.517

14.655

Struktura osobních nákladů (tis. Kč):
Osobní náklady
• Z toho odměny členům představenstva a dozorčí rady/správní rady
Celkové mzdové náklady
Podíl řídících pracovníků na celkových mzdových nákladech
Zákonné pojištění
Zákonné sociální náklady

0

0

7.746

11.095

889

2.677

2.605

3.355

166

205

4) Půjčky, úvěry a další plnění osobám, které jsou statutárním orgánem, členy statutárních nebo řídících a dozorčích orgánů (včetně bývalým osobám a členům těchto orgánů)
–  V roce 2015 nebyly takové úvěry ani půjčky poskytnuty.
5) Významné informace pro posouzení finanční, majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky
a pro analýzu údajů obsažených v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty
Informace o aplikaci obecných účetních zásad:
Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které
jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a podle Českých účetních standardů pro podnikatele č. 001 až
023, které stanovují základní postupy účtování pro podnikatele. Všechny předpisy byly použity ve znění platném k 31. 12. 2014.
Analytické členění účtů bylo převzato tak, jak bylo používáno v předchozích účetních obdobích.
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Účetnictví společnosti je vedeno jako střediskové, případně jsou sledovány náklady na jednotlivé projekty.
V účetním období roku 2015 nedošlo k podstatným změnám způsobů oceňování, postupů odpisování a postupů účtování
oproti předcházejícímu účetnímu období.
Způsoby oceňování:
–  hmotný majetek: 			
–  peněžní prostředky a ceniny:		
–  pohledávky při vzniku:			
–  závazky při vzniku:			
–  finanční majetek:			

pořizovacími cenami
jejich jmenovitými hodnotami
jmenovitou hodnotou
jmenovitou hodnotou
ekvivalencí

Sledování hmotného a nehmotného majetku se v účetní jednotce řídí vnitřní směrnicí. Hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou do 60 tis. Kč a dlouhodobý hmotný majetek
s pořizovací cenou do 40 tis. Kč je účtován do nákladů a veden v operativní evidenci. Do nákladů se účtuje technické
zhodnocení majetku, jehož hodnota v účetním období nepřesáhne 40 tis. Kč.
Dlouhodobý finanční majetek je evidován v pořizovacích cenách, přičemž k rozvahovému dni jsou cenné papíry a vklady
v podnicích s podstatným vlivem oceněny ekvivalencí. Změna ocenění se promítá do změny stavu vlastního kapitálu prostřednictvím položky Změna ocenění majetku a závazků.
Zásoby, které jsou povahy kancelářských potřeb, propagačních materiálů a pohonných hmot jsou účtovány přímo do spotřeby.
6) Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
Opravné položky a rezervy
V účetním období 1.1.2015 – 31.12.2015 nebylo účtováno o opravných položkách. Byla vytvořena účetní rezerva za účelem obnovy zastaralé ICT techniky a zastaralého kancelářského vybavení.
Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu bylo postupováno dle denního kurzovního lístku České národní banky.
Tento přepočet byl prováděn jak ke dni uskutečnění účetního případu, tak ke dni sestavení účetní závěrky. Tyto kurzové
rozdíly byly shodně s předpisy zaúčtovány výsledkově.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek společnost odepisuje pro daňové účely zrychleně (zákon o dani z příjmu).
Od r. 2009 se v účetní jednotce uplatňují účetní a daňové odpisy shodné.

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
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Rozpis hmotného a nehmotného majetku (tis. Kč):
Rok 2015

Rok 2015

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2014

Rok 2014

Pořizovací
cena

Oprávky

Zůstatková
cena

Pořizovací
cena

Oprávky

Zůstatková
cena

Samostatné movité věci,
soubory

1.252

1.177

75

1.183

1.175

8

Dopravní prostředky

1.348

1.251

97

1.330

1.105

225

Software

292

292

0

292

292

0

Dlouhodobý hmotný
majetek pořízený z dotace
(podrozvaha)

333

0

333

333

0

333

Druh majetku

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku formou finančního pronájmu: ARR, a. s. nemá sjednány smlouvy o finančním
pronájmu. DHM není zatížen zástavním právem ani věcným břemenem.
Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku (tis. Kč):
Druh majetku

Počáteční
stav
k 1.1.2015

DNM

Přírůstky

úbytky

Konečný
stav
k 31.12.2015

Počáteční
stav
k 1.1.2014

Přírůstky

úbytky

Konečný
stav
k 31.12.2014

292

–

–

292

292

–

–

292

Sam. Movité věci

2.513

131

– 44

2.600

2.480

33

–

2.513

Finanční majetek

7.296

624

– 380

7.540

6.945

494

– 143

7.296

333

–

–

333

333

–

–

333

Dlouhodobý
hmotný majetek
pořízený z dotace
(podrozvaha)

Drobný hmotný a nehmotný majetek je evidován v operativní evidenci (tis. Kč):
Druh majetku

2015

2014

Drobný hmotný majetek

3.934

4.145

252

252

Drobný nehmotný majetek

Součástí operativní evidence je zápůjčka z Moravskoslezského kraj v hodnotě 123.403,- Kč.

30

Výroční zpráva 2015

Přijaté dotace
V letech 2004 – 2015 se stala ARR příjemcem dotací na projekty, které jsou poskytovány z veřejných prostředků ČR či
prostředků EU. V roce 2015 bylo financováno celkem 6 projektů z dotačních zdrojů. Některé projekty spolufinancované
EU jsou dle požadavků poskytovatele dotace auditovány po skončení nezávislým auditorem, který posoudí, zda v průběhu
trvání projektu byly tyto veřejné zdroje efektivně využívány. Příjemcem grantu je buď ARR přímo jako tzv. vedoucí projektu
či jako spolupracující partner. Časový horizont těchto projektů se pohybuje od 1 do 3 let trvání.
Grantové projekty realizované v r. 2015, doba jejich realizace a rozpočet jsou uvedeny ve Výroční zprávě.
Pohledávky
a) V aktivech společnosti jsou evidovány pohledávky z obchodních vztahů v celkové výši 1.871 tis. Kč. K datu sestavení
přílohy nebyly uhrazeny pohledávky po splatnosti ve výši 114 tis. Kč. K datu sestavení přílohy nebyly uhrazeny pohledávky plynoucí z přihlášení do konkurzu.
b) Společnost neeviduje v roce 2015 žádné pohledávky k podnikům ve skupině. Veškeré pohledávky byly k datu sestavení přílohy uhrazeny.
c) Žádná pohledávka není kryta zástavním právem ani jištěna jiným způsobem. Společnost neeviduje pohledávky neuvedené v rozvaze.
Závazky
a) Společnost eviduje závazky z obchodního styku za 270 tis. Kč .Všechny tyto závazky byly k datu sestavení přílohy
uhrazeny.
b) Společnost neeviduje žádné závazky k podnikům ve skupině.
c) Společnost nemá závazky kryté zástavním právem. Společnost neeviduje závazky neuvedené v rozvaze.
Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokových sazeb a popisu zajištění úvěrů:
V účetním období roku 2015 nebyly přijaty žádné dlouhodobé bankovní úvěry
Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti:
Ke dni sestavení přílohy nejsou takové závazky
Výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění:
Ke dni sestavení přílohy nejsou takové závazky
Výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů:
Ke dni sestavení přílohy nejsou takové závazky
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Náklady na odměnu auditorské společnosti (tis. Kč):
Nepovinný audit účetní závěrky

40

jiné neauditorské služby – metodická pomoc

3

Výsledek hospodaření
Společnost zvolila pro sestavení účetní závěrky Výkaz zisku a ztráty plném rozsahu podle přílohy č. 2 vyhlášky
500/2002 Sb., tj. uspořádání a označování položek Výkazu zisku a ztrát v druhovém členění.
Základní kapitál
Společnost eviduje 100 ks akcií o celkové nominální hodnotě 1 000 tis. Kč. Veškeré akcie byly zaplaceny.
Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.
Přehled o změnách vlastního kapitálu (tis. Kč):
Rok 2014

Přírůstky

Úbytky

Rok 2015

1.000

–

–

1.000

0

–

–

0

Ostatní fondy ze zisku

1.072

145

– 254

963

Kapitálové fondy

8.495

–

–

8.495

Rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV

6.526

624

– 360

6.790

Výsledek hospodaření minulých účetních období

9.901

25

–

9.926

Výsledek hospodaření běžného účetního období

148

226

–

374

27.142

1.020

– 614

27.548

Struktura tržeb z prodeje služeb

2014

2015

Tržby z prodeje služeb

2.429

8.448

–  z toho: tržby z prodeje služeb v oblasti poradenství a projektového řízení

1.140

202

– z toho: tržby z prodeje ostatních služeb

1.289

8.246

Základní kapitál
Rezervní fondy

Vlastní kapitál celkem

Struktura tržeb (tis. Kč):

Významné události po datu účetní závěrky
K žádným významným událostem nedošlo
V Ostravě dne 21.4.2016
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Zpráva o vztazích

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

2015

Zpráva o vztazích mezi ovládající
a ovládanou osobou
a o vztazích mezi ovládanou
osobou a ostatními
osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou

pro účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015
podle ustanovení § 82 Zákona č. 90/2012 Sb., „o obchodních korporacích“ v platném znění

I. Subjekty, k nimž se vztahuje tato zpráva
Zpráva je zpracována za společnost:
Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Na Jízdárně 7/1245, Ostrava
IČ: 47673168
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 609
(dále jen „ARR“)
Ovládající osoba a propojené osoby:
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ovládající osoba:
Moravskoslezský kraj
sídlo:
28. října 117, Ostrava				
IČ: 	
70890692
ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou:
Letiště Ostrava, a.s., IČ 26827719, se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava
Sanatorium Jablunkov, a.s., IČ 27835545, se sídlem Jablunkov, Alej míru 442
Bílovecká nemocnice, a.s., IČ 26865858, se sídlem Bílovec, 17.listopadu 538
KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, se sídlem Ostrava-Přívoz, Slovenská 1083/1
Moravian-Silesian Tourism s.r.o., IČ 02995832, se sídlem Ostrava, Klicperova 504/8

II. Úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání
Ovládající osoba je vlastníkem 100% akcií ARR a stejného množství hlasovacích práv.
ARR je založena za účelem podpory rozvoje regionu Moravskoslezského kraje a svými činnostmi naplňuje roli servisní
organizace Moravskoslezského kraje. Na zadání kraje zajišťuje činnosti v oblasti regionálního rozvoje, podpory podnikání,
podpory výzkumu, vývoje a inovací v Moravskoslezském kraji.

III. Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami a jejich plnění:
Smlouva:
Plnění:
Protiplnění:
Vznik újmy:
Smlouva:
Plnění:

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 15.1.2015
Aktivity na základě Řádu služby veřejného ekonomického zájmu
Neinvestiční dotace ve výši 10.300.000,- Kč na základě smlouvy, skutečná výše dotace
6.277.958.75,- Kč
–
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 10.4.2015
Realizace projektu Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního
odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
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Protiplnění:
Vznik újmy:

Neinvestiční dotace ve výši 800.000,- Kč na základě smlouvy, skutečná výše dotace 796.494.31,- Kč
–

Smlouva:
Plnění:
Protiplnění:
Vznik újmy:

Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu OPVK ze dne 15.8.2013
Realizace projektu Kompetence pro inovace 3
Neinvestiční dotace ve výši 833.749.28,- Kč za monitorovací období 9/14-2/15 a 3/15-5/15
–

Smlouva:
Plnění:
Protiplnění:
Vznik újmy:

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 8.7.2013
Realizace projektu Destinační management MSK
Neinvestiční dotace ve výši 41.279,99,- Kč za monitorovací období 12/14
–

Smlouva:
Plnění:
Protiplnění:
Vznik újmy:

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 3.4.2012
Realizace projektu Moravskoslezský pakt zaměstnanosti
Neinvestiční dotace ve výši 234.189,84,- Kč za monitorovací období 11/14-3/15
–

Smlouva:

Rámcová smlouva o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje ze dne 5.8.2015
vyplývá z dílčích objednávek
viz dílčí objednávky
–

Plnění:
Protiplnění:
Vznik újmy:
Smlouva:
Plnění:
Protiplnění:
Vznik újmy:
Smlouva:
Plnění:
Protiplnění:
Vznik újmy:
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Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem ze dne 17.12.2015
dosud neproběhlo, bude se jednat o aktivity v rámci projektu Smart akcelerátor RIS3 strategie Moravskoslezského kraje, které budou zahájeny 1.1.2016
Neinvestiční dotace na základě navazující Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK ze dne
28.12.2015 bude poskytnuta v následujících letech
–
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK ze dne 28.12.2015
dosud neproběhlo, bude se jednat o aktivity v rámci projektu Smart akcelerátor RIS3 strategie Moravskoslezského kraje, které budou zahájeny 1.1.2016
Neinvestiční dotace v maximální výši 50.766.931,05,- Kč bude poskytnuta v následujících letech
–

Výroční zpráva 2015

Objednávka:
Plnění:

Protiplnění:
Vznik újmy:
Objednávka:
Plnění:
Protiplnění:
Vznik újmy:

realizace činností k Rámcové smlouvě ze dne 5.8.2015
činnosti v oblasti regionálního rozvoje, zaměřené na podporu podnikání v MSK, after care, podporu
investičních příležitostí v MSK, podporu rozvoje podnikatelských nemovitostí v MSK, slavnostní vyhlášení soutěže Lady Business MSK, Inovační firma 2015, StartUp Harvest, organizace konferencí
Brokerage Event, Invest More
5.354.777,- Kč bez DPH
–
realizace činností k Rámcové smlouvě ze dne 5.8.2015
činnosti na podporu rozvoje inovačního ekosystému v MSK, malé a střední akce v oblasti podpory
inovací a investorů v MSK
375.802,- Kč bez DPH
–

IV. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami
Uzavřenými smlouvami je realizován základní účel ARR – podpory rozvoje regionu Moravskoslezského kraje, který představuje převážnou náplň její činnosti. Vzhledem k tomu, Moravskoslezský kraj je hlavní odběratel výkonů ARR a že k žádné újmě nedošlo, převládají výhody plynoucí ze vztahu s ovládající osobou.

V Ostravě dne 17.3.2016

………………………………………………..
Ing. Petra Chovanioková, MBA
Statutární ředitelka

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
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Zpráva auditora
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Konference pro starosty měst a obcí

INVEST MORE

GET MORE – Investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji

Brokerage Event

Inovační firma Moravskoslezského kraje

Lady Business Moravskoslezského kraje

StartUp Harvest

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava
www.arr.cz
40

