VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2015
Identifikační údaje
Firma

Dnešická zemědělská a.s.

Sídlo

Dnešice čp. 259, PSČ 334 43

Právní forma

akciová společnost

IČO

25229371

DIČ

CZ25229371

Předmět podnikání

zemědělská výroba
62.200.000,- Kč rozvrženo do listinných akcií na
jméno a to:
267 ks ve jmenovitě hodnotě 100.000,-Kč
2.280 ks ve jmenovitě hodnotě 10.000,-Kč
200 ks ve jmenovitě hodnotě
5.000,-Kč
11.700 ks ve jmenovitě hodnotě 1.000,-Kč

Základní kapitál

Obsah výroční zprávy
a) Zpráva o vývoji činnosti účetní jednotky a o jejím hospodářském postavení.
b) O skutečnostech, které poskytují informace o podmínkách či situacích, které
nastaly až po konci rozvahového dne
c) Zpráva o předpokládaném budoucím vývoji činnosti akciové společnosti
d) Zpráva o výdajích na činnosti v oblasti výzkumu a vývoje
e) Zpráva o pořizování vlastních akcií

f) Účetní závěrka za rok 2015
g) Informace požadované podle zvláštních předpisů
h) Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí
i) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
j) Zpráva o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních
vztazích
a) Zpráva o vývoji činnosti účetní jednotky a o jejím hospodářském postavení.
Akciová společnost DNEŠICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. vznikla dne 27.1. 1999
zápisem do obchodního rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni.
Hlavní náplň společnsoti je vymezena činnostmi uvedenými v předmětu
podnikání na výpisu z obchodního rejstříku. V roce 2013 byl zahájen provoz
bioplynové stanice v Černotíně.
Ke změnám
v organizační struktuře nedošlo. Společnost zaměstnává
průměrně 45 pracovníků.
Příloha č.2
b) O skutečnostech, které poskytují informace o podmínkách či situacích, které
nastaly až po konci rozvahového dne
K žádným změnám nedošlo.
c) Zpráva o předpokládaném budoucím vývoji činnosti akciové společnosti
Společnost bude pokračovat ve své činnosti, žádné výrazné změny
organizační struktury nejsou plánovány.
d) Zpráva o výdajích v oblasti výzkumu a vývoje
Společnost nevynaložila žádné výdaje v oblasti výzkumu a vývoje.
e) Zpráva o pořizování vlastních akcií
Žádné vlastní akcie nebyly pořizovány.
f) Účetní závěrka za rok 2015
Závěrka a zpráva auditora za rok 2015 jsou obsaženy v příloze

g) Informace požadované podle zvláštních předpisů
Akciová společnost DNEŠICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. není firmou ve smyslu §
20, písmene e) zákona o účetnictví a žádné informace podle zvláštních předpisů
nepodává.
h) Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí
Akciová společnost DNEŠICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ, a.s. nemá organizační
složku v zahraničí.
i) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Akciová společnost DNEŠICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. není ovládanou osobou
ve smyslu § 66 a) obchodního zákoníku a nemá povinnost zpracovat zprávu o
vztazích mezi propojenými osobami.
Akciová společnost DNEŠICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. je osobou ovládající ve
smyslu § 66 a) obchodního zákoníku vůči společnosti Dnešická-odbyt s.r.o, se
sídlem Dnešice čp. 27, IČO 27964477.
j) Zpráva o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních
vztazích
Společnost postupuje při své hospodářské činnosti v rámci platných norem a pravidel
v oblasti ochrany životního prostředí. Důraz klademe zejména na dodržování
zpracovaných směrnic a postupů na tomto úseku. Hlavní pozornost je soustředěna
na nakládání s odpady, dodržování nitrátové směrnice a zásad správné zemědělské
praxe.
Jako členové Zemědělského svazu ČR jsme byli i v roce 2015 povinni dodržovat
kolektivní smlouvu vyššího stupně uzavřenou dne 22.12. 2014
s Odborovým
svazem pracovníků zemědělství a výživy – ASO ČR. Shora uvedenou kolektivní
smlouvu společnost po celý rok 2015 dodržovala. Jiné významné změny na tomto
úseku nenastaly.
Za představenstvo společnosti:
Vlasta Malá
předseda představenstva

Ve Dnešicích 14. 3. 2016

Ing. Jiří Pašek
místopředseda představenstva

