K bodu 3 pořadu jednání valné hromady
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Mladá Boleslav 293 22, Čechova 1151, IČO 46356983
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp.zn.Firm.40987/93
NÁVRH ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2017
Níže předkládaný návrh rozdělení zisku za rok 2017 vychází z platných Stanov a.s. a platných právních
předpisů – zejména zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích)
Výsledek hospodaření za účetní období roku 2017:

48 226 094,83 Kč
0,00 Kč
1 077 174,00 Kč
1 077 174,00 Kč
22 755 460,83 Kč
43 316 286,00 Kč
23 316 286,00 Kč
20 000 000,00 Kč
0,00Kč

Disponibilní zisk
Příděl do rezervního fondu
Příděl do sociálního fondu
Příděl do stimulačního fondu
Příděl do rozvojového fondu
Výplata dividend
z disponibilního zisku za r. 2017
z nerozděleného zisku
Nerozdělený zisk

Rezervní fond – od roku 2015 dle výše uvedeného zákona nemá a.s. povinnost doplňovat tento fond
Sociální fond – je zřizován dle Stanov a.s., slouží ke stabilizaci pracovníků ve společnosti a pravidla pro
tvorbu a jeho použití schvaluje představenstvo. Příděl je tvořen ve výši 1% z vyplacených mezd v a.s. v r.
2017.
Jedná se o potřebu na čerpání pro rok 2018 a část roku 2019 do další valné hromady
Stimulační fond -– je zřizován dle Stanov a.s., slouží ke stabilizaci pracovníků ve společnosti a pravidla
pro tvorbu a jeho použití schvaluje představenstvo. Příděl je tvořen ve výši 1% z vyplacených mezd v a.s.
v r. 2017.
Jedná se o potřebu na čerpání pro rok 2018 a část roku 2019 do další valné hromady
Rozvojový fond - tvorba je zbytek disponibilního zisku příslušného roku po vyplacení dividend. Čerpání
slouží pro zajištění investičních akcí a.s., v prvé řadě na modernizaci ČOV dle požadavků EU, na
prioritní vodohospodářské akce
Dividendy – vzhledem k dobrému výsledku hospodaření a.s. navrhuje představenstvo po projednání se
členy dozorčí rady vyplatit podíl na zisku akcionářům (dividendu): na 1 akcii částku 26 Kč před
zdaněním (viz „Způsob vyplacení dividend za rok 2017“). Částku 23 316 286 Kč navrhujeme použít
z rozdělení zisku r. 2017 a částku 20 000 000 Kč z nerozděleného zisku minulých let. Celkem by na
dividendy bylo vyplaceno 43 316 286 Kč.
Nerozdělený zisk minulých let – příděl do nerozděleného zisku není navrhován

Představenstvo
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
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