Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
IČ: 48171590

Podklad k bodu číslo 2 jednání řádné valné hromady společnosti
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 9.6.2008

A. Návrh na rozdělení zisku
Kč
Zdroje:
Nerozdělený zisk z hospodářského výsledku k 31.12.2005
Nerozdělený zisk z hospodářského výsledku k 31.12.2006
Hospodářský výsledek k 31.12.2007

1,595.372,44
46,797.782,26
31,268.117,07

CELKEM

79,661.271,77

Použití:
Příděl do rezervního fondu ze zisku k 31.12.2007
Dividendy

1,968.360,77
77,692.911,00

Celkem

79,661.271,77

Hospodaření roku 2005 probíhalo za původní organizační struktury společnosti Vodovody a kanalizace
Chrudim, a.s. a dosažený hospodářský výsledek se pohyboval na obvyklé výši.
K 1.2.2006 nabyla účinnosti smlouva o prodeji části podniku. Tato transakce se příznivě projevila
v dosaženém hospodářském výsledku za rok 2006. Prodejní cena byla stanovena na 155.000.000,-- Kč,
souhrn prodaných aktiv a pasív činil 69.440.855,78 Kč, přímý zisk z prodeje části podniku byl 85,559.144,22
Kč. Celkový účetní zisk k rozdělení k 31.12.2006 byl vykázán ve výši 49,260.823,43 Kč. Po přídělu do
rezervního fondu tedy za rok 2006 zůstal nerozdělený zisk ve výši 46,797.782,26 Kč. Významnými náklady
byly v roce 2006 opravy provedené ve výši 19,372.328,80 Kč, daň z příjmů zaplacená ve výši 6,832.800,-- Kč
a odložená daň zaúčtovaná ve výši 10,373.000,-- Kč.
V případě schválení bude finanční částka určená na výplatu dividend rozpočítána na 1,138.603 ks akcií.
Z navrhované částky tak na 1 akcii připadá dividenda před zdaněním ve výši 68,24 Kč.
Sazba daně z příjmů z dividend je podle § 21 odst. (4) zákona číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
v platném znění stanovena na 15 %.
Na 1 akcii tedy z navrhované částky připadá dividenda po zdanění ve výši 58,-- Kč.
Příděl do rezervního fondu je zákonem stanoven na 5 % z dosaženého zisku. Navržený příděl činí 6,3 %.
Tento návrh na rozdělení zisku schválilo představenstvo společnosti na svém zasedání dne 10.3.2008.

B. Schválení odměn představenstva a dozorčí rady za rok 2007
Valné hromadě je k posouzení předkládán návrh odměn členů představenstva a dozorčí rady za rok 2007
v souhrnné výši 178.524,-- Kč.

