
Vybrané údaje z účetní závěrky ZEA Rychnovsko a.s. se sídlem v Javornici 354, PSČ 517 11, 

rok 2019 

 

Výkaz zisku a ztrát (tis.Kč) 2019 2018 

Výkony a prodej zboží 111921 97639 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 98343 94261 

Změna stavu zásob vlastní výroby 5560 -5246 

Aktivace 8018 8624 

Výkonová spotřeba a náklady na prodej zboží 98913 80863 

Přidaná hodnota 13008 16776 

Osobní náklady 39714 38107 

Daně a poplatky 549 535 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 22623 26144 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 5146 18264 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 3398 3210 

Změna stavu rezerv a opravných položek 0 -77 

Ostatní provozní výnosy 54139 70318 

Ostatní provozní náklady 331 273 

PROVOZNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 532 18902 

Výnosové úroky 0 0 

Nákladové úroky 2431 2148 

Ostatní finanční náklady 2717 2751 

FINANĆNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -5148 -4899 

Daň z příjmů za běžnou činnost -865 2665 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST -3751 11338 

Mimořádné výnosy 0 0 

Mimořádné náklady 0 0 

MIMOŘÁDNÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0 0 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČ. OBDOBÍ -3751 11338 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM -4616 14003 

   

Rozvaha (tis. Kč.) 2019 2018 

AKTIVA CELKEM 279262 275182 

Stálá aktiva 182814 187128 

-   dlouhodobý hmotný majetek 182814 187128 

Oběžná aktiva 96329 87958 

-   zásoby 60163 52896 

-   krátkodobé pohledávky 29283 32448 

-   finanční majetek 6883 2614 

Ostatní aktiva 116 96 

PASIVA CELKEM 279262 275182 

Vlastní kapitál 171251 176674 

-   základní kapitál 74240 74240 

-   kapitálové fondy 2311 2311 

-   fondy tvořené ze zisku 7832 7419 

-   hospodářský výsledek minulých let 90619 81366 

-   hospodářský výsledek běžného účetního období -3751 11338 

Cizí zdroje 107839 98508 

-   rezervy 0 0 

-   dlouhodobé závazky 9330 10564 

-   krátkodobé závazky 17873 12851 

-   bankovní úvěry a výpomoci 80636 75093 

Ostatní pasiva 0 0 



Účetní závěrka je k dispozici k nahlédnutí v provozovně ZEA Rychnovsko a.s., na adrese Dlouhá 

Ves 103, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, a to každý pracovní den, v době od 8:00 do 15:00.  

 

Představenstvo společnosti navrhuje toto rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 

 

Hospodářský výsledek před rozdělením:            - 3 751 142 Kč 

 

Příděl do rezervního fondu:         0 Kč 

Dividendy:                            0 Kč 

Úhrada ztráty z nerozděleného zisku minulých let   3 751 142 Kč 

 

Představenstvo společnosti navrhuje výplatu dividend z nerozděleného zisku minulých let ve 

výši 1 % nominální hodnoty akcií, tedy 10 Kč na akcii o nominální hodnotě 1000 Kč, 100 Kč na 

akcii o nominální hodnotě 10 000 Kč. Dividendy budou vyplaceny z nerozděleného zisku 

společnosti minulých let. Celková částka, kterou představenstvo navrhuje vyplatit činí 742 400 Kč.  

Pokud bude návrh představenstva na výplatu dividend valnou hromadou schválen, platí pro jejich 

výplatu tyto pravidla: 

 

Nárok na výplatu dividendy 

 

Na výplatu dividendy bude mít nárok každý akcionář, zapsaný v knize akcionářů ke dni 11. září 

2020, ve 14:00 hodin. Výplatní termín pro dividendu je od 11. září 2020 po dobu 90-ti kalendářních 

dnů, za níže uvedených podmínek: 

 

Způsob výplaty dividendy  

 

a) výplatou na běžný účet  

b) akcionářům s trvalým bydlištěm v katastrech působení ZEA Rychnovsko a.s. u kterých 

nebudeme znát bankovní spojení, bude dividenda vyplacena v hotovosti v místě trvalého 

bydliště akcionáře, popřípadě po dohodě v provozovnách ZEA Rychnovsko a.s. 

c) poštovní poukázkou na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, v případě že akcionář nemá 

trvalé bydliště v katastru hospodaření ZEA Rychnovsko a.s. a není znám bankovní účet pro 

výplatu, nebo v případě kdy nebylo možné vyplatit dividendu v hotovosti. 

 

V případě nevyzvednutí dividendy (vratka dividendy z důvodu změny adresy, dlouhodobý 

pobyt v zahraničí, dědictví, nemoc, špatné číslo bankovního účtu apod.) bude výplata dividendy 

zajišťována společností ZEA Rychnovsko a.s. dle požadavků jednotlivých akcionářů až do uplynutí 

promlčecí doby. 

 

Zdanění dividendy 

 

Výše dividendy na jednu akcii navržená dle návrhu na rozdělení zisku je stanovena před 

zdaněním. Dividenda bude zdaněna v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů. Pro výplatu dividend v roce 2020 je platná srážková daň ve výši 15 %. 

 

 

 

        

 

 

 

 

Představenstvo ZEA Rychnovsko a.s. 


