Zpráva dozorčí rady za rok 2019
Dozorčí rada při plnění svých úkolů, které jsou její povinností podle zákona a stanov, průběžně dohlížela na
představenstvo společnosti a zabývala se situací společnosti a to zejména:
1) naturálním a finančním hospodařením roku 2019
▪ ekonomické výsledky hospodaření
▪ stavy pohledávek
▪ nákladovosti výrob
▪ investice
▪ naturální objemy dodávek dle odběratelů a výrob
▪ zpeněžování komodit dle odběratelů a výrob
▪ stavy zvířat – využití ustájovacích kapacit
▪ využití půdy dle pěstovaných plodin a obchodovatelnosti komodit
▪ užitkovost dle druhu a kategorie zvířat
2) možnostmi a využitím zemědělských a jiných dotací
3) dozorčí rada se zabývala v průběhu roku 2019 několika žádostmi akcionářů společnosti
4) dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích za rok 2019 s následujícím stanoviskem:
▪ za poskytnutá plnění bylo poskytnuto odpovídající protiplnění
▪ byly použity ceny a podmínky obvyklé na trhu
▪ ovládané osobě nevznikla v souvislosti s uvedenými smlouvami, právními úkony a opatřeními žádná
újma
▪ k jejímu obsahu nemá výhrad
5) přípravou řádné valné hromady
Auditor zvolený pro obchodní rok 2019 Ing. Jaroslav Špeta –nezávislý účetní auditor, ověřil roční účetní
závěrku společnosti AGPI, a.s. k 31.12. 2019 podle zákona a prověřil průkaznost částek a informací uvedených v
roční účetní závěrce tak, že odpovídají zákonným předpisům a skutečným poměrům v majetkové, finanční a
výnosové situaci společnosti.
Dozorčí rada společnosti projednala roční účetní závěrku s výrokem auditora: „Podle mého názoru účetní
závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti AGPI, a.s. k 31.12. 2019 a nákladů a výnosů a
výsledků jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy“.

1) Dozorčí rada se připojuje k výsledku ověření roční účetní závěrky pro obchodní rok 2019. Podle závěrečného
výsledku svého vlastního ověření nevznáší dozorčí rada žádné námitky a valné hromadě doporučuje, aby
předloženou závěrku za obchodní rok 2019 schválila.
2) Dozorčí rada se připojuje k návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2019 a doporučuje valné hromadě
předložený návrh včetně přednesené zprávy schválit.

