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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. 
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3. Statutární orgány společnosti k 31.12.2022 
 

Představenstvo 

Ing. Jaroslav Kolda předseda představenstva 

Dana Stiborová místopředseda představenstva 

Ing. Miroslav Pilař člen představenstva 

 

Dozorčí rada 

  Jaroslav Karlík člen dozorčí rady 

 

 

4. Významné změny v průběhu účetního období 2022 
 

Společnost nezaznamenala v průběhu účetního období roku 2022 žádnou zásadní změnu. 

 

 

5. Stav zaměstnanců 
 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2022: 4 

 

 

6. Základní kapitál 
 

Základní kapitál k 31.12.2022: 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. 

 

 

7. Výsledek hospodaření 
 

Přehled hospodaření za poslední tři účetní období  

    

Popis položky 
Skutečnost v účetním období (v tis. Kč) 

2022 2021 2020 

     

Výnosy celkem 9763 16729 7532 

Účetní zisk 182 9071 -72 

 

 

8. Zpráva nezávislého auditora 
 

Audit účetní závěrky sestavené za účetní období roku 2022 provedl Ing. Lumír Volný, 

zapsaný v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod  ev. č. 1411. 
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Výrok auditora:  

„Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti 

ASTRA 92 a.s. k 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních 

toků za rok končící 31.12.2022 v souladu s českými účetními předpisy.“ 

 

 

9. Ovládající a propojené osoby 
 

Žádná osoba není ovládající. 

 

 

10. Události, které nastaly po datu účetní uzávěrky 
 

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na 

účetní závěrku. 

 

 

11. Přehled o změnách vlastního kapitálu 
 

Popis položky 
Účetní období (v tis. Kč) 

2022 2021 

    

Aktiva celkem 5217 14890 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 631 371 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 

Pasiva celkem 5217 14890 

 

 

12. Změny ve stanovách 
 

V roce 2022 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 2022 činí 182.185 Kč.  

 

Rozdělení čistého zisku popřípadě krytí ztráty společnosti podléhá schválení valnou 

hromadou.  

 

Rozhodnutí valné hromady bude zaneseno do čistopisu Výroční zprávy.  
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Návrh představenstva: 

Dividendy ze zisku roku 2022 nebudou vyplaceny, tento zisk bude vložen na účet 

Nerozdělený zisk minulých let. 

 

 

 

Ve Zlíně dne 15. 05. 2023 

 

 
 

Ing. Jaroslav Kolda 

Předseda představenstva 

 


