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Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o
stavu jejího majetku za období od 1.1.2013 do 31.12.2013
Společnost Bestsport Arena, a.s. (dále také jako „společnost“) vznikla v únoru 2012 jako
jeden z podstatných kroků dle soudem schváleného reorganizačního plánu společnosti
BESTSPORT akciová společnost, IČ: 19013825 (dále také jako „BS“). Dle tohoto plánu
došlo k 1. listopadu 2012 ke vkladu podniku BESTSPORT akciová společnost, včetně
veškerého majetku, tedy i budovy tzv. O2 areny, běžných obchodních závazků a všech
zaměstnanců, do základního kapitálu Bestsport Arena, a.s. V roce 2013 pokračovalo plnění
reorganizačního plánu BS, který předpokládá mj. převod akcií Bestsport Arena, a.s.
jednotlivým věřitelům BS k uspokojení jejich pohledávek. K 31.12.2013 měla Bestsport
Arena, a.s. celkem 29 akcionářů z řad věřitelů BS, kteří si nechali připsat akcie Bestsport
Arena, a.s. na svůj majetkový účet.
Vedle plnění reorganizačního plánu však Bestsport Arena, a.s. primárně již od 1.11.2012
funguje jako subjekt, který provozuje tzv. O2 arenu, zejména ji pronajímá a dále zde
organizuje kulturní, společenské a sportovní akce. Z hlediska samotného programu byl rok
2013 úspěšný. Celkem bylo programovým a produkčním úsekem zajištěno 106 kulturních,
sportovních a korporátních akcí a O2 arenu během nich navštívilo 622 391 diváků.
Z celkového počtu akcí Bestsport Arena, a.s. zajišťovala buď sama, nebo ve spolupráci
s dalším subjektem 12 akcí, ostatní akce byly zajištěny jinými pořadateli a O2 arena jim byla
za tímto účelem pronajata.
Mezi nejvýznamnější akce roku 2013 patřily koncerty zahraničních hudebních hvězd - P!NK,
Andrea Bocelli, Alicia Keys, KISS, Eric Clapton, Leonard Cohen, Santana, Roger Waters,
Peter Gabriel, Eros Ramazzotti, Joe Cocker, Bruno Mars, Nickelback, Black Sabbath a Elton
John. Z domácí umělecké scény měly největší ohlas dva koncerty Jarka Nohavici, dále pak
skupina Kabát, Nightwork a společný koncert Michala Davida s Lucií Vondráčkovou. Velký
divácký zájem byl o rodinnou show Putování s dinosaury, která se do O2 areny vrátila po třech
letech a kterou navštívilo přes 45 000 diváků. Mezi nejvýznamnější sportovní akce pak patřilo
semifinále Davis Cup Česká republika – Argentina, Mistrovství světa v basketbale juniorů
2013, mezinárodní hokejové utkání Česká republika - Finsko a atraktivní hokejové zápasy
týmu HC LEV se Slovanem Bratislava a CSKA Moskva v rámci Kontinentální hokejové ligy.
Domácí hokejový klub HC Slavia Praha se probojoval až do semifinále play-off, díky čemuž
byl zajištěn hokejový program i v březnu a dubnu 2013.
Hospodaření společnosti za rok 2013 skončilo účetní ztrátou ve výši 2 142 766,22 Kč.
Významný vliv na tento hospodářský výsledek má ale zejména výše účetních odpisů majetku,
která činila 86 875 132,56 Kč. Vzhledem k tomu, že účetní odpisy neznamenají pro
společnost výdaj, je situace z pohledu cash flow poměrně uspokojivá. I tak nadále pokračují
optimalizační opatření vedoucí buď ke snížení nákladů, nebo zvýšení efektivity
v jednotlivých obchodních případech. Společnost má finanční prostředky nejen na opravy, ale
i na investice do obnovy a modernizace svého majetku. Investice a modernizace majetku má
mj. zajistit i to, aby naše společnost poskytla důstojné podmínky pro konání Mistrovství světa
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v ledním hokeji v roce 2015. Výnosy dosažené z pronájmu VIP produktů a z prodeje
cateringových služeb považujeme za velice uspokojivé a jsou uskutečňována opatření k jejich
dalšímu zvyšování v následujících obdobích.
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