
 
 

Návrh představenstva  

na vypořádání hospodářského výsledku  

za rok 2021 
 

 

 

Představenstvo TORQUES a.s.  předkládá valné hromadě společnosti  návrh na 
vypořádání hospodářského výsledku společnosti  za rok 2021 , kterým je účetní zisk ve výši 
422.889,64 Kč tak, že: 
 
Představenstvo navrhuje část zisku odpovídající 5% celkové výše zisku vykázaného v řádné účetní 
závěrce za rok 2021, tj. částku ve výši 21.144,48 Kč, použít jako příděl do rezervního fondu společnosti 
vytvářeného ze zisku společnosti, neboť to ukládá Článek 22 odst. 1) stanov společnosti. Toto 
ustanovení stanov společnosti určuje: „Společnost vytvoří rezervní fond ze zisku vykázaného v roční 
účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 20% ze zisku, avšak ne více než 10% z 
hodnoty základního kapitálu. Tento fond se bude ročně doplňovat o částku 5% ze zisku, až do dosažení 
výše 20% základního kapitálu.“ Představenstvo má za to, že uvedené ustanovení stanov společnosti 
upravující tvorbu rezervního fondu ze zisku je důležitým důvodem pro nerozdělení této části zisku mezi 
akcionáře společnosti.  
Zbývající část zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2021, tj. částku ve výši 401.745,16 Kč, 
navrhuje představenstvo použít k rozdělení mezi akcionáře, a to spolu s částí ve výši 2.173.754,84 Kč z 
nerozděleného zisku minulých let vykázaného v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2021.  
Vzhledem k tomu, že současný cash flow společnosti umožňuje rozdělit mezi akcionáře jak celý 
zbývající zisk dosažený za rok 2021 po provedení stanovami předepsaného přídělu do rezervního fondu 
společnosti (tj. částku 401.745,16 Kč), tak i větší část z nerozděleného zisku minulých období (a to 
v rozsahu částky 2.173.754,84 Kč), rozhodlo se představenstvo společnosti navrhnout výplatu dividend 
svým akcionářům ve výši 85,- Kč na akcii, tedy v celkovém objemu 2.575.500,- Kč.  
Na nerozděleném zisku minulých let bude po této výplatě dividend vykazována částka 1.438.518,70 Kč. 
Tuto částku navrhuje představenstvo zatím ponechat nerozdělenu s tím, že bude sloužit jako rezerva pro 
pokrytí případných zvýšených potřeb financování provozu a investic společnosti a ke krytí případných 
budoucích ztrát při eventuálním negativním hospodářském vývoji daném zejména nepředvídatelnými 
makroekonomickým a globálními faktory, avšak při budoucím pozitivním vývoji cash flow společnosti 
bude v následujících letech možné případné rozdělení i této části zisku minulých let. 

 
 

V Brně dne 24.5.2022 

 

 

Za představenstvo: 

 

 

 

 

Ing. Marián Janov 

Předseda představenstva 


