POZVÁNKA

Představenstvo Zemědělského družstva Měcholupy se sídlem v Předslavi, Předslav, okres Klatovy,
IČO 001 69 684, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl DrXXIV
1488, svol~vá

členskou schůzi Zemědělského družstva Měcholupy se sídlem v Předslavi,

která se koná dne 24. 10. 2022 od 9,00 hodin v sídle družstva, Předslav Čp. 101

Program členské schůze:
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Členské schůze
2. Volba orgánů Členské schůze: předsedy Členské schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a
osob pověřených sčítáním hlasů (skrutátorů)
3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu členské schůze
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2021
5. Zpráva o roční účetní závěrce za rok 2021
6. Zpráva kontrolní komise o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2021, včetně stanoviska
k návrhu představenstva o úhradě ztráty
7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2021
8. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2021
9. Závěr
Registrace účastníků bude probíhat v době 8,30 9,00 hod. v místě konání Členské schůze. Členové
družstva nebo jejich zástupci se prokáží platným průkazem totožnosti. Zástupce člena družstva
odevzdá u prezence před zahájením členské schůze plnou moc podepsanou zastoupeným členem
družstva. Zástupcem člena družstva nemůže být člen představenstva ani Člen kontrolní komise
družstva.
—

Účetní závěrka, podklady k programu jednání členské schůze jsou pro členy družstva k nahlédnutí
v sídle družstva každý pracovní den v době 7,00 15,00 hod. Pozvánka na konání členské schůze je
zveřejněna na ~nternetových stránkách družstva.
—

Návrh usnesení členské schůze
Usnesení k bodu č. 7
Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku družstva za rok 2021 ve znění předloženém
představenstvem družstva.
Hlavní úiaje z řádné účetní závěrky za rok 2021 v tis. Kč:
Výsledek hospodaření běžného období
Aktiva netto
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Cizí zdroje

300
31 .540
26.611
7.772
4.929
-

Zdůvodnění: družstvo je povinno sestavovat účetní závěrku a představenstvo ji předkládá členské schůz
Členská schůze účetní závěrku schvaluje.

Usneseií k bodu č. 8
Členská schůze schvaluje zaúčtování ztráty ve výši

—

ke schválení.

299.994,12 Kč na účet rezervního fondu.

Zdůvodnění: rozhodnutío úhradě ztráty jeze zákona dáno členské schůzi.
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