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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020
A. Základní údaje
Obchodní Jméno :
Sídlo :
Identifikační číslo :
Datum založení :
Právní forma :

Lesní společnost Opočno
Kupkovo nám. 141, 517 73 Opočno
474 52 668
22. 9. 1992
akciová společnost

Společnost byla založena podle zákona č. 513/1991 Sb, § 171 a násl.
na dobu neurčitou a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Okresním soudem v Hradci Králové oddíl B, číslo vložky 833.

Předmětem podnikání podle č. 4 platných schválených stanov :
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li
určeny k přepravě zvířat nebo věci,
- Nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami nepřesahující
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věci.

B. Údaje o základním kapitálu
Základní jmění společnosti činí 21 195 tis. Kč
Většinovými vlastníky akcií byla v roce 2020 tato společnost :
- Lesní společnost Královský Hvozd a.s., IČ 45352003 s podílem 59,52 %

C. Údaje o cenných papírech
Akcie :
21 035 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě á 1 000 Kč
160 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě á 1 000 Kč
Hlasovací právo je spojeno s akcií a řídí se jmenovitou hodnotou a druhem akcií
držených jednotlivým akcionářem, přičemž každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty
kmenových akcií představuje jeden hlas.
Veškeré akcie společnosti jsou akciemi kmenovými, vydány jsou v zaknihované
podobě a jedná se o akcie neregistrované.
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Dividenda a tantiéma je splatná nejpozději do 6 měsíců od konání valné hromady,
která rozhodla o výplatě dividendy a tantiémy.

D. Údaje o činnosti
Hlavním předmětem podnikání Lesní společnosti Opočno je pronájem manipulačního
skladu v Opočně včetně strojů na opracování dřeva a také dílny a garáže
Údaje o tržbách :
Údaje v tis. Kč
Prodej surového dřeva
Prodej pilařských výrobků
Služby – od r. 2016 nájmy
Prodej hmot. Majetku
Tržby celkem

2018
0
0
165
130
295

2019
0
0
167
0
167

2020
0
0
167
0
167

2018
4210
707
200
507
2534
1647
1647

2019
4034
706
192
514
2387
1647
1647

2020
3536
383
9
374
2088
1448
1448

Vybrané ukazatele :
Aktiva
Oběžná aktiva
Pohledávky
Finanční majetek
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
Závazky

Organizační složky podniku :
Administrativní ústředí je umístěno v sídle společnosti Kupkovo náměstí 141,
Opočno. Obchodní činnost probíhá v Lesní společnosti Královský Hvozd a.s. Nýrsko.
Vlastněné nemovitosti :
Ve vlastnictví společnosti jsou budovy a pozemky MS, dále objekty dílen. Ostatní
majetek je užíván na základě nájemních smluv.
Strategická partnerství :
Během posledních dvou účetních období nebylo zahájeno žádné soudní, správní ani rozhodčí
řízení, které by mělo vliv na finanční situaci společnosti.
Údaje o počtech zaměstnanců :
Společnost nemá žádné zaměstnance.
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E) Údaje o majetku a finanční situaci
Ke dni 31.12.2020 společnost pronajímá kancelářské prostory a manipulační prostory
v Opočně u nádraží firmě Aclesia s.r.o., Hovězí.
Dále pronajímá firmě Forester s.r.o., Libchyně garáž.
Valná hromada dne 25.6.2020 schválila prodej nevyužívaného majetku. Část vybavení a
všechny nemovitosti jsou ještě na prodej.
Nemovitosti jsou pronajaté.
Ke dni VH má společnost vyrovnané všechny závazky, kromě závazků k mateřské
společnosti.
Předpokládáme, že po prodeji zbývajícího majetku budou všechny závazky vyrovnané.
Uvedená opatření odvrátí hrozící insolvenci a případný konkurz.

Údaje v tis. Kč
Základní jmění
Hospodářský výsledek před zdaněním
Hospodářský výsledek po zdanění
Počet akcií
Výše dividendy
Nesplacené úvěry
z toho zajištěné
z toho nezajištěné
Přijaté půjčky
z toho zajištěné
z toho nezajištěné

2018
21195
-17
-17
21195
0
0
0
0
1639
0
0

2019
21195
-148
-148
21195
0
0
0
0
1639
0
0

2020
21195
-297
-298
21195
0
0
0
0
1639
0
0

Lesní společnost Opočno, a.s. nemá žádné účetní jednotky v zahraničí.

F) Údaje o statutárních a dozorčích orgánech
Představenstvo :
předseda představenstva: Jan Houska, narozen 5.5.1953, bytem Teplá, Klášterní 430
místopředseda představenstva: Karel Křehký, narozen 8.10.1948, bytem Teplá, Lesní č. 496
člen představenstva: Ing. Václav Šusta, nar.13.5.1979, bytem Žichlínek čp. 271
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Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady: Petr Černý, nar. 12.11.1976, bytem Pocinovice 85, PSČ 345 09
člen dozorčí rady: Ing.Jana Kubíková, nar.22.9.1985, bytem Žlutická 1668/39, Plzeň-Bolevec, 323 00
člen dozorčí rady: Soňa Křehká, nar.23.3.1953, bytem Lesní 496, Teplá 364 61

Odměny statutárních orgánů : 0 Kč
Tantiemy : 0 Kč
Statutární orgány neobdržely žádné naturální plnění.
Členům statutárních ani dozorčích orgánů nebyly poskytnuty, úvěry, půjčky, ručení,
zajištění ani jiné plnění.

G) Údaje o osobách odpovědných za výroční zpráv u a ověření účetní závěrky
Osoba odpovědná za výroční zprávu :
Předseda představenstva : Jan Houska

Čestné prohlášení :
Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné
podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení Lesní
společnosti Opočno, a.s., nebyly vynechány.

………………………………………..
Jan Houska
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