VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2014
Identifikační údaje
Firma

Agrochov Kasejovice –Smolivec a.s.

Sídlo

Kasejovice 379, 335 44 Kasejovice

Právní forma

akciová společnost

IČO

25212931

DIČ

CZ 25212931

Předmět podnikání

Zemědělská výroba

Základní kapitál

179 090 000,- Kč rozvrženo do tohoto
počtu listinných akcií na jméno 418 ks ve
jmenovité hodnotě 50 000,- Kč, 620 ks
v hodnotě 20 000,- Kč, 1001 ks v hodnotě
10 000,- Kč, 980 ks v hodnotě 5 000,- Kč,
1300 ks v hodnotě 2 000,- Kč, 580 ks
v hodnotě 1 000,- Kč, 1277 ks v hodnotě
100 000,- Kč

Obsah výroční zprávy
a) Zpráva o vývoji činnosti účetní jednotky a o jejím hospodářském postavení za 2
bezprostředně předcházející účetní období
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 2014 a zpráva auditora k této závěrce

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 Agrochov Kasejovice-Smolivec a.s. vznikla dne 11.8.1997
zápisem do obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni.
Činnost společnosti se neměnila, její hlavní náplň je dána činnostmi
uvedenými na výpisu z obchodního rejstříku. V minulých obdobích k žádným
podstatným změnám ve výrobním programu ani organizační struktuře nedošlo, ani
žádné neplánujeme. Společnost zaměstnává průměrně 101 pracovníků.
b) O skutečnostech, které poskytují informace o podmínkách či situacích, které
nastaly až po konci rozvahového dne
Ke dni konání valné hromady nedošlo ve společnosti k žádné změně.
c) Zpráva o předpokládaném budoucím vývoji činnosti akciové společnosti
Společnost bude pokračovat ve své činnosti, žádné změny činností ani
organizační struktury nejsou plánovány.

d) Zpráva o výdajích v oblasti výzkumu a vývoje
Žádné výdaje v oblasti výzkumu a vývoje nebyly vynaloženy.

e) Zpráva o pořizování vlastních akcií
Žádné vlastní akcie nebyly pořizovány.
f) Účetní závěrka za rok 2014 a zpráva auditora k této závěrce
Závěrka a zpráva auditora za rok 2014 jsou obsaženy v příloze č. 1

g) Informace požadované podle zvláštních předpisů
Akciová společnost Agrochov Kasejovice-Smolivec, 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 Agrochov Kasejovice-Smolivec a.s. nemá organizační
složku v zahraničí.

i) Zpráva o vztazích mezi spojenými osobami
Akciová společnost Agrochov Kasejovice-Smolivec a.s. je ovládanou osobou ve
smyslu § 66 a) obchodního zákoníku a má povinnost zpracovat zprávu o vztazích
mezi propojenými osobami.

j) Zpráva o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních
vztazích
Společnost dodržuje předpisy k ochraně životního prostředí a dále dodržuje předpisy
v pracovněprávních vztazích.

V Kasejovicích dne 11.2.2015
______________________________
předseda představenstva
Agrochov Kasejovice-Smolivec a.s
razítko společnosti

