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Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři a obchodní partneři !

do rukou se Vám dostává Výroční zpráva společnosti Bobrava a.s., která hodnotí uplynulý
hospodářský rok 2014.
V minulém roce společnost Bobrava a.s. hospodařila se ziskem ve výši 4.494.681,87 Kč.
V loňském roce jsme hospodařili celkem na 446,80 ha orné půdy. Zabývali jsme se především
pěstováním pšenice ozimé, řepky olejné, ječmene jarního a kukuřice na zrno. Díky příznivým
podmínkám počasí kvalita úrody dosahovala špičkových hodnot.
Na začátku loňského roku byla úspěšně dokončena rekonstrukce administrativní budovy,
včetně kompletní rekonstrukce provozu veřejného stravování – kuchyně a jídelny. Provoz
veřejného stravování byl zdárně znovuzahájen v polovině ledna.

Další významnou část investic zahrnovalo i doplacení kolového traktoru pořízeného v roce
2013.
Stejně tak jako v předchozích letech dále hodláme dále zkvalitňovat a zefektivňovat výrobní
proces nejen v rostlinné produkci, ale i v administrativní části a v provozování stravování. I
nadále vidíme nutnost investování do oprav komplexního areálu společnosti.
Tímto si dovoluji poděkovat všem našim zaměstnancům, kteří přispívají k rozvoji společnosti
a všem obchodním partnerům za dobrou spolupráci.

Josef Malý
Předseda představenstva
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Název:

Bobrava a.s.

Sídlo:

Modřická 205, 664 48 Moravany u Brna

Registrace:

KS Brno, oddíl B, vložka 1578

Den zápisu:

11. dubna 1995

IČ:

607 47 668

DIČ:

CZ60747668

Tel:

547 212 902, 547 212 904

e-mail:

info@bobrava.com

www:

www.bobrava.com

Typ právního objektu:

akciová společnost

Statutární orgán – představenstvo:
Josef Malý st. – předseda představenstva
Josef Malý ml. – místopředseda představenstva
Silvie Malá – člen představenstva
Dozorčí rada:

Jaroslava Malá
Bc. Jarmila Šmídová
Martin Matušů

Základní kapitál:

24 165 000,- Kč
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Hostinská činnost
Zámečnictví, nástrojařství
Opravy silničních vozidel
Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o
největší povolené hmotnosti do 3,5 t včetně, - nákladní vnitrostátní
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 t
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona.
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
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řidiči

