po zy ÁNKA
Podle hlavy V., Č1.1. Stanov svolává představenstvo obchodní společnosti ZLATÁ vn.rCn
a.s. (dále jen ,,společnost") se sídlem Benešov, Tyršova 2075rPSČ 256 01,IČ 61673218,
zapsal;á ve veřejném rejstříku Městského soudu vPraze, sp.zn. B 3859

řádnou valnou hromadu akcionářů
na den 23. Června 2a2l v 10:00 hod. na adresu Na Mydlářce 253, Benešov

pořad iednání:

1) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a
2020,
- zpráva o činnosti představenstva
- íáďná účetnízávěrka za rck 2a20

2) Výrok

stavu jejího majetku

zarok

auditora k řádné účetnízávérce zarok2020.

3) Návrh

představenstva na schválení řádné účetnízávérky za rok 2020 a návrh na rozdělení
zisku či uhrady ňtáty zarok2020.

4) Zpráva dozorěí rady

k činnosti společnosti za rok 2020, o přezkoumáru řádné účetní
závé*y za rck 2020, náwhu na rozdéleru zisku či úhrady ztráty za rok 202a a qýsledku

auditu společnosti za rok 2020.

5)

Schválení řádné účetnízávér§, rozdělení zisku či úhrady

^íáty

zarok2a20.

6) Schválení podmínek r,yplácení odměn pro rok 2020.
7) Schvrilení auditorapro rok 202I.

Prezentace akcionriřů bude probíhat od 9:00 hod do 10:00 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionaře

-

právnické osoby zastupuje na va]né hromadě stafutární zástupce nebo je zastupuje

jimi písemně zmocněný zastupce na zékLadě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné
hromadě musí b;lrt písemná a musí z rll vyplyvat, zda byla udělen a pro zastoupení na jedné_rrebo
na vícě valných hromadách. Oprávnění k jednání, resp. ke zmocnění, doložíakcionář, který je
právnickou osobou či jeho zástupce, platným výpisem z veřejného rejstříku.

Vyjádření představenstva společnosti a návrh usnesení kjednotlivým bodům řádr1é valné

hromady:

1) Představenstvo rrypracoval o zprávu o podnikatelskó činnosti společnosti a staw jejího
majetku za rok 2020, kterou předkládá jako přílohu této pozvánky společně s účetní
závěrkou zarok2a20. Ze zprávy vyplývázejménazhodnocení obchodní činnosti zarok
2020 aprogťam podnikatelské čirtnosti v nasledujícím období.

2) Auditor se k řádné účetnízáyérce za rok 2020 vyjádřil tak. že účetnízávěrka podává
věrný a poctiý obraz aktiv, pasiv a finančnísituace společnosti k31. 12.2a20 a
nákladů. výnosů a výsledku jejího hospodaření a penéžnich toků z,a rck 2020 v souladrt
s českými účetnímipředpisy.

3) Společnost v,vkázala za uplynulé účetníobdobí zisk ve výši 38.139,00 Kč stim.

že

představenstvo navrhuje, aby byl zisk převeden na účetnerozděleného zisku rninulých
let.

4)

Z,práva dozorčírady se q,jadr'uje k činnosti společnosti za rok 202a, k přezkoumání
řádné účetnízávěrky za tok 2a20, k návrlru na rozdělení zisku či úhrady ztráty za rok
202a a k výsledku auditu společnosti za rok 202a a dále se i,1,|adřuje ke smlouvě s
pŤedsedou představenstva. Představenstvo s dozorčíradou po celý rok řádně
spolupracol,alo a bude plně akceptovatjeho zprávu a návrhy.

5) Představenstvo společnosti navrhuje. aby valná hromada schválila toto usnesení:
a) Valná hromada schvaluje účetnízávěrku společnosti za rok 2a20 předloženou
b)

c)

představenstvem společnosti.
Zdůvodnění:Učetnízávérka o&ážískutečný hospodářský stav společnosti.
Valná hronrada schvaluje rozdělení zisku společnosti ve r,lši 38.139,00 Kč tak, že bude
převeden na účetnerozděleného zisku minulých let.
Zdůvodnění: S ohledem na skutečnost, že společnost vytvořila za účetnírok 2020 zisk,
navrhuje představenstvo, aby se s ním naložilo tak. že ho zaúčtujejako nerozdělený zisk
minulých let, nebot' takto bylo postupováno v případě vl^tvoření zisku i v předešlých
letech a zároveň se tím vy.tvoří hclspodářský zůstatek pro dalšíúčetníobdobí a případně
schválené investice.
Valná hromada sclrvaluje auditora pro účetnírok 2021 Ing. Pavla Holuba.
Zdůvodnění:Navržený auditor pror,ádí audit společnosti dlouhodobě a je s jejím chodem
dobře obeznámen. Jeho práce.je pro společnost íádná abezproblémová.

Hlavní údaie účetnízávěrkv roku 2020 (v tis.Kč)

Aktiva celkem:

Sáá

aktiva:

Obéřlllá
Ostatní

aktiva:

Vlastní kapiál:

Cizí z&oje:

aktiva:

4 884
Výnosy celkem: 816 062

Hospodářský výsledek po

celkem:

Pasiva

135 636
0
130 752

Ostatní

pasiva:

Náklady

celkem:

135 ó36

9 635
125 493
508
808 722

zdanění: 38

Řadna účetnízávérkaje pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 7:00
do 16:00 hodin.

V Benešovédne 18.5.2021

