
   POZVÁNKA VH 26.11.2021 – Příloha 5 – Zpráva dozorčí rady        

 

                                                                                                                                                                         Strana 1 

 

     ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O PŘEZKOUMÁNÍ ROČNÍ ZÁVĚRKY,  
     PŘEZKOUMÁNÍ SMLOUVY O VZTAZÍCH A NÁVRHU NA VYPOŘÁDÁNÍ  
     VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 
 
Dozorčí rada pracovala ve složení: 
         Irina Ishchuk – předseda dozorčí rady 
         Jiří Zahradník – místopředseda dozorčí rady  
         Jelena Iščuková – člen dozorčí rady 
 
 

Dozorčí rada měla po dobu činnosti vytvořeny všechny podmínky pro výkon zákonem a 
stanovami určených povinností. Hlavní činností dozorčí rady bylo prověření hospodářského 
výsledku společnosti. Představenstvo a management společnosti průběžně informovali dozorčí 
radu o všech důležitých skutečnostech, týkajících se chodu a hospodaření společnosti.  
 
Dozorčí rada se seznámila s kompletní účetní závěrkou společnosti za rok 2020. Projednala 
zprávu auditora o ověření účetní závěrky, která konstatovala, že účetní závěrka k 31.12.2020 
při respektování zásady významnosti, sestavená na základě účetnictví, vedeného v souladu 
s platnými předpisy v České republice, poskytuje ve všech významných ohledech věrný obraz  
o stavu majetku, závazků a vlastním jmění společnosti. 
 
Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami uvedenou ve Výroční 
zprávě na straně 14. Dozorčí radě jsou známy skutečnosti uvedené v této zprávě, souhlasí s 
obsahem zprávy a nemá k této zprávě výhrady. 
 
Dále se dozorčí rada seznámila s návrhem představenstva na vypořádání výsledku 
hospodaření za rok 2019, které doporučuje výsledek hospodaření za účetní období 2020 zisk 
ve výši + 131 196,45 CZK vypořádat převedením na účet „NEUHRAZENÁ ZTRÁTA 
MINULÝCH LET“ a předkládá tímto valné hromadě toto stanovisko k roční účetní závěrce za 
rok 2020: 
     
Dozorčí rada nabyla při své kontrolní činnosti přesvědčení, že účetnictví 
společnosti bylo v roce 2020 vedeno v souladu s platnými účetními předpisy. Roční 
účetní závěrka a Výroční zpráva zachycují věrně majetek, závazky, vlastní jmění  
finanční situaci společnosti a věrně popisují vztahy mezi propojenými osobami. 
Společnost hospodařila v souladu se zájmy akcionářů. 
 
Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučuje dozorčí rada valné hromadě 
SCHVÁLIT roční účetní závěrku a návrh na vypořádání výsledku hospodaření.  
 
 
 Turnov, 25.10.2021 
      
 Dozorčí rada společnosti                                                           
 Šroubárna Turnov, a.s.  
 


