7,prá]ťa do:losčírady společlo§ti

CLEANTEX

a.š., IČo 25302655, §c

sid]eú olomoucká
2623n6,796 í}l PrútějoY, o kotrtřoltrí činnoštiz! období od 1. 1. 2019 !!l,31,12,2019
včetně wjádřetri k řádló ročrríúčetníáyěrcc společnosti za obdobi od t. 1, 2019 do 31.
12. 2019 r r.ivřhu na rozdělení bo§podářského ť§ledku za období od I. 1. 2'19 do 3t.
12.2,1!9

v soulad]r §e statlsvami spoleěno§ti a zákoncm č. rrl20t2 sb.. o ob.hodnich §pol9čnost€ch

a

družstvect] (dál9j€n,lákon

o óbchodních kórporacícť'] p.ováděla dozoťi íada společnost: kollťolu
podnilate:ské čjnnosli a dolrlížeci činíostnad !ýkonell] pů§obnosai pi€dstavenstva spol§čnosti.
íad, us].irl9čňovala !íkon své ěinnosti pŤoj€dnáváflim .jeónotlivých témal na ákladě

'omři

podkladů pi€d]ožených před§tavenstvern

spolďnosd.

Dozorčír.dn př9z'(oumala řád ou účetnizávěru společnosti za účetníobdobi od 1 , l , 2a i 9 do ] 1, 12,
2019 pŘdlož.noLr př€dstavens.v€m
společnosti a shledala, že byla sestáven, i}a z'k1:!dč řádně
ved€ného ričen1iclr,í n j€ v sodadu s hospodaíenin §polcčnosti, Dále dozorčírad:r př,r(o!ma]a

lmoŘdání hospadář§kébo !"isledku společnosti za úč€tní období
od 1, 1, 2019 do 3], 12. 2019 a konstatoval4 že 1en|o návrh.ie v souladu s pnil,núii předpis}, a
př€dlož€ný

náÝřh představenstva na

starlovami §po:ečnosli,

Dozorči rada

xxá

židný.h piipomín€k k před]ožEné řádné účetnizávěrce 23 účetniobdobi od 1. l.
2019 do 31. 12.20L9 a považujeji za zplisobilou ke schváleni valnou ]]íomado.l §pol9čío§tj. Dožoíčí
rada řovněž ne,ná žádných Připominek k DávIhU přgdstave.§tva společnosti :1' !ozdĚ]e!i zjsku za
období od 1. 1, 2019 do 31, i2, 2019 ajeho \".ýplatě for,nou dividcnd.
Dozorči red, ?íojednals Zp#vU nezávislého aldiloTa o
vědofii.je|. v}'ro]| !e kt€rárru nerrrá žádné výhrady_

o!*erí iádĎé účenlízávělky n lzala

na

Dozorči rada dále inaormuj€ vainou hlomadu o tom, žÉ

,

,

vsouladusČsNENIso9001:2016bylproveden22.20|g;ntelriín|.1itznúčaďi int rni
xudilort§, Bc. -EDr Liptajové ze společnoslj Qulso MIR 4IS s.r,o. Zá!ě. audjtu kon§taroval.
že fi]ma ph' poádavky noI9m Iso v plném lozsaiu. Novč má v koúp.j.n i vedeni ČsN E\
lso 900j:?016;
Dnc (
Jiři]r9

,'

<ais.n7.

cLEANlĚr

§polečnosti E{]RoCERT

př] }ízeni managem€lltu
\,yslovcry žianó výhrady,

-

ČSN F\lso900I|:0l11.Uaasli aud]ola.-r,
cZ a,s, v píúběhu aljjlu bylo lomtatováno, zc e,spos8ptle v souladu s uvedelotr ČsN EN a |ebyiy

,:J , o probélrl ccrifiLaenr audir dle

2019 došlo ke zně.á, v oblasti ýiToby a odbyhr, a že doc|áj k poue§u žak4že]i,
pravděpodobíě solvi§e.jicí 5 ochlazol.ání v aulonrobi]ovém prulrlysl! a na něho mvazu.jíci|§

vroc€

elektroteciuického průn}slu.

-

tima

se ,.ezenlovala na !€]etrlrl:

productronica 201 9 v Mnichově.

Dozorčíradn dáte vatné hrořnadě §iiue následúici ;níorrnace o fungováni vlastní ujróby
v srbsku: šid dj]na qŤábi plo cleafi.x a,§. T_s]irty, zjúníbutrdy, vesty, kalhoty, kaaasy. blůzy, ,
T),to \"ýfobky se věišircu qirábí na skbd ve §tand.rdních v€liko§tech a provede.l. viŤobá n€n]

úplně v€ 1000/0 kvalitě, ále dochází ke zlePšen]ioproti rninulosti. vy§bky
se pfi dovozt] konaolqií
a případnó drobné vadyjsou opÉveny ve vta§hí režii. Toto §ic€ před§tsvuje
Pná.i navic, al€ i přes
tato ne8ativa §e dá považovaa vy-Ioba v sósku
pflnoo,oq htavné kvúli nedo§tďku !Ýrobních
kapacil a nedoslaltu praco\Eicb sil na trhu prác€ v ČR,

a

Jelikož dochrzí ke snižovláníodb}tu, §rms přdíoshtě ,|}užíÝá fuz€ít§kó
vrtěžuje extemí kapacity,

\.iŤobn í kApaóíy, až p{J.é

c€ny r,ýrobků zůsávají neziněněry oproti předchozírn§ období, i pŘs drobné navyšování

niák|adů, a to předeÝším z důvodůudřžeilí si poáca na ťh§ a působed konkmence.

ve zlrně dn€ l0.8.2020

Ing. ř&věl
P}edseda do"o]čírádv

