Příloha č. 1

Návrh

VÝROČNÍ ZPRÁVA
akciové společnosti ASTRA 92 a.s., T. Bati 87, 760 01 Zlín
za rok 2019
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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1. Základní údaje společnosti
Název:

ASTRA 92 a.s.

Sídlo:

třída Tomáše Bati 87, 760 01 Zlín

Právní forma:

akciová společnost

Identifikační číslo:

25584961

Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3169
Datum vzniku:

16. prosince 1999

ASTRA 92 a.s. byla založena na konci roku 1999.
Společnost ASTRA 92 a.s. svou činností navazuje v plném rozsahu na původní společnost
ASTRA spol. s r. o., která byla založena v roce 1992.

2. Přehled činnosti
Hlavním předmětem činnosti společnosti ASTRA 92 a.s. je komplexní projektová a
inženýrská činnost v investiční výstavbě.
Dalšími předměty činnosti jsou poskytování reprografických služeb (kopírování, tisk,
skenování) a dodavatelská činnost v oblasti dodávek dílčích částí staveb.

3. Statutární orgány společnosti k 31.12.2019
Představenstvo
Ing. Jaroslav Kolda předseda představenstva
Dana Stiborová
místopředseda představenstva
Ing. Jaroslav Tvrdoň člen představenstva
Dozorčí rada
Bohumila Hanačíková

člen dozorčí rady

4. Významné změny v průběhu účetního období 2019
Valná hromada společnosti ASTRA 92 a.s. konaná dne 17.6.2019 rozhodla o snížení
základního kapitálu společnosti. Základní kapitál byl snížen z částky 3.174.000 Kč na
2.063.100 Kč. Snížení se provedlo poměrným snížením nominální hodnoty všech akcií, tedy
na 65% dosavadní hodnoty. Částka odpovídající snížení základního kapitálu tj. 1.109.000 Kč
byla vyplacena všem akcionářům poměrně. Nová nominální hodnota akcií po změně činí:
13.000,- Kč (dříve 20.000,- Kč)
3.250,- Kč (dříve 5.000,- Kč)
1.300,- Kč (dříve 2.000,- Kč)
Snížení jmenovitých hodnot akcií bylo provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na
dosavadní listinné akcie s podpisem předsedy představenstva.

5. Stav zaměstnanců
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2019: 7

6. Základní kapitál
Základní kapitál k 31.12.2019:

2 063 100 Kč

Základní kapitál je rozdělen do:

138 akcií o jmenovité hodnotě 13.000,- Kč
30 akcií o jmenovité hodnotě 3.250,- Kč
132 akcií o jmenovité hodnotě 1.300,- Kč

Akcie jsou vydány v listinné podobě na jméno.
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7. Výsledek hospodaření
Přehled hospodaření za poslední tři účetní období
Popis položky

Skutečnost v účetním období (v tis. Kč)
2019
2018
2017

Tržby celkem
Účetní zisk

7495
97

6446
-429

6404
63

8. Zpráva nezávislého auditora
Auditorské ověření účetní závěrky sestavené za účetní období roku 2019 provedl Ing. Lumír
Volný, zapsaný v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod ev. č. 1411.
Výrok auditora:
„Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti
ASTRA 92 a.s. k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních
toků za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.“

9. Ovládající a propojené osoby
Žádná osoba není ovládající.

10. Události, které nastaly po datu účetní uzávěrky
Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V
prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a způsobil rozsáhlé ekonomické
škody. I když v době zveřejnění této účetní závěrky vedení Společnosti nezaznamenalo
významný pokles tržeb, situace se neustále mění, a proto nelze předvídat budoucí dopady této
pandemie na činnost Společnosti. Vedení Společnosti bude pokračovat v monitorování
potencionálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv
negativních účinků na Společnost a její zaměstnance. Vedení Společnosti zvážilo
potencionální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají
významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní
závěrka k 31.12.2019 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna
pokračovat ve své činnosti.

-3-

11. Přehled o změnách vlastního kapitálu
Popis položky

Účetní období (v tis. Kč)
2019
2018

Aktiva celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Pasiva celkem

4936
0
148
0
4936

6234
0
194
0
6234

12. Změny ve stanovách
V roce 2019 nedošlo ke změně stanov společnosti.

13. Bankovní úvěry, jiné závazky
Společnost nemá žádné bankovní úvěry ani jiné závazky.

14. Rozdělení zisku
Účetní zisk společnosti za rok 2019 činí 97 tis. Kč.
Rozdělení čistého zisku popřípadě krytí ztráty společnosti podléhá schválení valnou
hromadou.
Rozhodnutí valné hromady bude zaneseno do čistopisu Výroční zprávy.
Návrh představenstva:
Dividendy ze zisku roku 2019 nebudou vyplaceny, tento zisk bude vložen na účet
Nerozdělený zisk minulých let.

Ve Zlíně dne 6.5.2020

Ing. Jaroslav Kolda
Předseda představenstva
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