
 
VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY TORQUES A.S. 

K VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY, ROZVAHY 
A NÁVRHU NA VYPOŘÁDÁNÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU  

ZA ROK 2020 
 
 
V souladu se stanovami společnosti TORQUES a.s. se sídlem v Brně, Bzenecká 4157/10, dozorčí rada 
společnosti TORQUES a.s. dne 26.5.2021 na svém řádném zasedání projednala: 
 
1. Zprávu představenstva TORQUES a.s. o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020 a o stavu 

jejího majetku, 
2. Řádnou účetní závěrku TORQUES a.s. za rok 2020, 
3. Návrh představenstva TORQUES a.s. na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, 
4. Zpráva představenstva společnosti TORQUES a.s. o vztazích mezi ovládající osobou a osobou 

ovládanou a mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za 
rok 2020. 

 
K projednaným materiálům přijala dozorčí rada tyto závěry: 
 
1. Dozorčí rada konstatuje, že představenstvo TORQUES a.s. vykonávalo svou činnost v souladu 

s právními předpisy a platnými stanovami společnosti. Dozorčí rada na základě přezkoumání 
účetních a jiných dokladů konstatuje, že nezjistila žádné rozdíly mezi skutečným a vykazovaným 
stavem aktiv a pasiv akciové společnosti. Dozorčí rada konstatuje, že akciová společnost dosáhla 
za rok 2020 účetní zisk v celkové výši 674.083,71 Kč. 
 

2. Dozorčí rada po prozkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 doporučuje valné hromadě 
tuto účetní závěrku v předloženém znění schválit. 

 
3. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit předložený návrh představenstva na 

vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, kterým je účetní zisk ve výši 674.083,71 Kč 
tak, že: 

 
Částka ve výši 33.704,19 Kč (tj. 5% ze zisku) se převede na doplnění rezervního fondu 
společnosti tvořeného ze zisku podle Článku 22 odst. 1) stanov společnosti a částka ve výši 
640.379,52 Kč se převede na účet nerozděleného zisku minulých let. 

 
4. Dozorčí rada konstatuje, že údaje uvedené v předložené zprávě o vztazích mezi ovládající a 

ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou 
ovládající osobou za rok 2020 odpovídají skutečnému stavu a jsou úplné. 

  
 

V Brně dne 26.5.2021 
 
 
 
 
 
  
      Adam Poldruhák    Michael Janov                   Ing. Patrik Blechárž 

 
 
 
 

 


