Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce
2012

Od poslední valné hromady konané dne 12. května 2012 se dozorčí rada
sešla ke svému jednání celkem třikrát. Členové dozorčí rady měli pravidelnou
účast a aktivně se podíleli na řešení všech projednávaných záležitostí.
Na svých zasedáních dozorčí rada pravidelně sledovala hospodaření
společnosti ve čtvrtletních intervalech. V uplynulém roce nebyla obdržena
žádná stížnost ani podněty k šetření, kterými by se měla DR zabývat.
DR musí konstatovat, že byla podrobně a průběžně po celé hodnocené
období seznamována s podnikatelskými záměry a o stavu hospodaření
společnosti. Činnost představenstva byla kontrolována účastí předsedy na
všech jednáních. Na všechna jednání dozorčí rady je zván ředitel společnosti,
který je zároveň místopředsedou představenstva a dozorčí radu informuje o
všech zásadních otázkách.
Ve výroční zprávě představenstva jste byli seznámeni s ekonomickými
výsledky hospodaření společnosti a se zprávou ovládané osoby o vztazích mezi
propojenými osobami, se kterou byla DR seznámena a nemá k ní výhrad.
Dozorčí rada podrobně projednala předložené výsledky hospodaření za
rok 2012 a podrobila namátkové kontrole předepsané účetní výkazy.
V předložených materiálech nebyly shledány žádné závady.
Dozorčí rada doporučuje schválit bez výhrad vykázaný hospodářský
výsledek to je zisk ve výši 12.586 tis. Kč a vložení 10% do rezervního fondu
t. j. 1.260.000 a 11.325.798,55 nechat nerozdělený.

Dozorčí radě byla rovněž předložena auditorská zpráva firmy Auditep spol.
s. r. o. o výsledku ověření roční účetní závěrky za rok 2012, podepsaná
auditorem ing. Josefem Horou. Výrok této zprávy bere DR na vědomí.
Finanční a výrobní plán na rok 2013 vzala DR na vědomí a nemá k němu
výhrady. Pro tento rok má společnost v plánu zisk ve výši 2.359 tis. Kč bez
dotací.
Dozorčí rada děkuje představenstvu, vedení
zaměstnancům za vykonanou práci v roce 2012.
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