Příloha k řádné roční účetní závěrce za období roku 2021 společnosti:

ZD Dřísy a.s.
Rozvahový den: 31. 12. 2021
Stručná charakteristika společnosti
název:
forma:
IČO:
zápis do OR:
sídlo:

ZD Dřísy a.s.
akciová společnost
00104906
proveden 15. dubna 1953, Městský soud v Praze spisová značka B 25948
Na Náměstí 487, 277 16 Všetaty

statutární orgán:
představenstvo
AGROKREDIT a.s., IČO: 28191544
Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6
při výkonu funkce zastupuje – pověřený zmocněnec
Ing. David Ječmík
Závěrka 398/3, Břevnov, 169 00 Praha 6
člen představenstva
Jaroslav Matoušek
Kostelecká 9, 277 16 Všetaty
místopředseda představenstva
Miroslava Levá
č.p. 92, 277 14 Nedomice
Představenstvo zastupuje navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda každý
samostatně, při uzavírání obchodní smlouvy nad 5.000.000,-- Kč je nutný podpis předsedy představenstva a člena
představenstva.
dozorčí rada:
člen dozorčí rady
Miroslava Hrušková
Hlavní 264, 277 14 Dřísy
člen dozorčí rady
Ing. Libor Kurzweil, Ph.D.
Družstevní 174/13, 277 32 Čečelice

Zemědělské družstvo Dřísy změnilo právní formu na akciovou společnost s obchodní firmou ZD Dřísy a.s.

Předmět činnosti:
-

zemědělská výroba včetně zpracování vyrobených zemědělských produktů - potravinářská výroba,
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
oprava silničních vozidel,
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-

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů,
provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Ostatní informace o společnosti:

-

1) zaměstnanci
průměrný přepočtený stav:
z toho řídící:
celkové mzdové náklady:

aktuální období
26
11
11.234

minulé období
26
11
10.044

Společnost uplatňuje obecné účetní zásady následovně:
1) Způsoby ocenění:
a) Zásob:
- zásoby se oceňují v pořizovacích cenách, způsobem „B“ (dle interní směrnice).
b) Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek vytvořený ve vlastní režii:
- nebyl vytvářen ani oceňován.
c) Cenných papírů a majetkových účastí:
- nebyly registrovány.
d) Příchovků a přírůstků zvířat:
- nebyly registrovány.
2) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů:
- vedlejší pořizovací náklady, pokud by je nebylo možné přiřadit přímo k danému pořízení zásob, budou evidovány
na samostatném účtu zásob a budou pravidelně rozpouštěny do nákladů na prodej zboží v závislosti na míře
prodaného zboží v daném období (výpočet daného poměru rozpuštění vedlejších pořizovacích nákladů bude
stanovován dle příslušného přepočítacího koeficientu).
3) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu
období:
- nebyly stanoveny ani aplikovány.
4) Způsob stanovení opravných položek k majetku:
- opravné položky k majetku nebyly v roce 2021 vytvářeny, neboť nebyl k jejich tvorbě důvod.
5) Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních
odpisů:
- dlouhodobý majetek bude odepisován rovnoměrně, účetní odpisy se rovnají daňovým odpisům co do doby
odepisování a koeficientu odepisování.
6) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:
- používal se způsob přepočtu podle aktuálního směnného kursu vyhlašovaného Českou národní bankou k datu
účetního případu.
Doplňující informace:
1) Pohledávky:
- po stanovené době splatnosti nad 1 rok:
- po stanovené době splatnosti do 180 dnů:
- nedobytné pohledávky:
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současné období

minulé období

0 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč

0 tis. Kč,
0 tis. Kč,
0 tis. Kč.

2) Závazky:
- po stanovené době splatnosti nad 1 rok:
- po stanovené době splatnosti nad 180 dnů:
- po stanovené době splatnosti do 180 dnů:

0 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč

0 tis. Kč,
0 tis. Kč,
0 tis. Kč.

Ostatní povinné body přílohy k účetní závěrce se netýkají této společnosti nebo nemají náplň ani
v současném ani předcházejícím účetním období.

V Praze dne 30. 6. 2022

Ing. David Ječmík, pověřený zmocněnec
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