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Podle hlavy V.o č1.1. Stanov svolává představenstvo obchodní společnosti ZLATÁ Vn.rCn
a.s. (dále jen oospolečnosto') se sídlem Benešov, Tyršova 2075,PSČ 256 01,IČ 61673218,
zapsaná ve veřejném rejstřiku Městského soudu v Praze, §p.zn. B 3859

řádnou valnou hromadu akcionářů
na den 21. června 2022 v 10:00 hod. na adresu Na Mydlářce 253, Benešov

pořad iednání:

1) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a

stavu jejího majetku

2021,
- zpráva o čirrnosti představenstva
- řádná účetnízávěrka zarok2a21
2) Výrok auditora k řádné účetnízávěrce za rok

zarok

202l.

3) Návrh představenstva na schválení řádné účetnízávěrky za rok 2a2I a návrh na rozdělení

zisku či úhrady ztráty zarok2021.

dozorčírady k činnosti společnosti za rok 202l, o přezkoumání řádné účetní
závěrky za rok 202l. návrhu na rozdělení zisku či úhrady ztráty za rok 2a2I a ýsledku
auditu společnosti za rak202lr.

4) Zptáva

5)

Schválení řádné účetnízávěrky. rozdělení zisku či úhrady z,ttát1l zarok2021.

6) Schválení podmínek vyplácení oclměn pro rok 2021.
7) Schválení auditora pro rok 2a22.

Prezentace akcionářů bude probíhat od 9:00 hod do 10:00 lroc1. v rnístě konání valné hromady.
AkcionáŤe - právnické osoby zastupuje na valné hromadě statutární zástupce nebo je zastupuje
jinri písemně zmocněny zástupce na základě piné nroci. Plná moc pro zastupování na valné
hromadě musí bý pisemná a musí z ní r,lplývat. zda byla udělella pro zastoupení na,iedné ngbo
na více valných hromadách, Oprávnění k jedrrání. resp. ke znrocnění" doložíakcionář. ktery je
právnickou osobou či jeho zástupce. platným výpisem z veřeiného rejstříku.

Vyjádření představenstva společnosti a návrh usnesení kjednotlivým bodům řádné

r.alrré

hromady:

1) Představenstvo vypracovalo zprávu cl podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího
nrajetku za rok 202I^ kterou předkládá jako přílohu této pozvánky společně s účetní
závěrkou za rok 2021. Ze zptávy ryplýr,á zejména zhodnocení obchoclrrí činnosti za rok
2a21 a progíam podnikateiské činnosti v následujícím obdobi.

2) Auditor se křádné účetnízávěrce nlrok 2021 vyjádřil tak. že účetnízávěrka podár,á
věrný a poctirr.v- obraz aktiv, pasiv a íjnančnísituace společnosti k 31, 12. 2021 a
nákladů. ýnosů a rýsledku iejího hospodařerrí a peněžníchtoků za rok 2a21 v souladu
s

českými účetrrímipředpisy.

3) Společnost vykáza|a za uplynulé účetníobdobí zisk ve výši 13,897,68 Kč s tím, že
představenstvo navrhuje, aby byl zisk převeden na účetnerozděleného zisku nrinulých
let.

4)

Z,práva dozorčírad1,- se vyjadřuje k činnosti společnosti za rok 2a2l, k přezkounlání
řádné ťrčetnízávěrky zarck2021, k návrhu na rozclělení zisku či úlrlady ztráty zarck
2021 a k výsledku auditu společnosti za rok 202l a dále se q,jadřuje ke smlour,ě s
předsedou představenstva. Představenstvo s dozorčíradou po celý rok řádně
spolupracovalo a bude plně akceptovat jeho zprávu a nál,rlry.

5) Představenstvo společnosti navrlruje, aby valná hromada schválila toto usnesení:
a) Valná hromada schvaluie účetnízávěrku společnosti 7,a rok 2a2I předloženou
b)

c)

představenstvem společnosti.
Zdůvodnění:Učetnízávěrka adráž:i sktrtečný hospodářský stav společnosti.
Valná hromada schvaluie rozdělení zisku společnosti ve výši 13.897,68 Kč tak, že bude
převeden na účetnerozděleného zisku minulý,ch let.
Zdůvodnění: S ohledem na skutečnost, že společnost rl.tvořila za účetnírok 2021 zisk.
navrhuje představenstvo. aby se s ním naložilo tak" že lro zaúčtujejako nerozdělený zisk
minulý-ch let. neboť takto b),,lo postupor,álro v př,ípadě rl.tvoření zisku i v pŤedešlých
letech a zároveň se tím vytvoří hospodářský zůstatek pro dalšíťrčetníobdobí a případně
schválené investice.
Valná hromada schvaluje auditora pro účetnírok 2022Ing. Pavla Holuba.
Zdůvodnění:Navržený ar:ditor provádí audit společnosti dloulrodclbě aje s jejím chodem
dobře obeznámen, Jeho práce je pro společnost Ťádná a bezproblémová.

Hlavní údaie účetnízávěrkv roku 2021 (v tis.Kč)

Pasiva

Aktiva celkem: I49 24l

Vlastní kapitál:

Stálá aktiva:
0
Obéžnáaktiva: 144 047
Ostatní aktiva: 5 l94
Výnosy celkem: 860 287

Hospodářský výsledek po

celkem:

Cizí zdroje:
Ostatní

pasiva:

Náklady

zdanění:

celkem:

149

24l

9 649
138 965

627
860 273

14

Řaana účetrrízávěrka je pro akciorráře k nahléclnutí v sídle společrrosti v pracovní dny od 7:00
do 16:00lrodin,

V Benešově dne 20.5.2a22

