Výroční zpráva za rok 2018

Základní identifikační údaje účetní jednotky:
Obchodní firma:
Spisová značka:
Sídlo:
Identifikační číslo:

AGROKLAS Staré Sedliště a.s.
B 124 vedená u Krajského soud v Plzni
Staré Sedliště 357, okres Tachov
182 51 978

Akcie:

184 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité
hodnotě 2000 Kč
84 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité
hodnotě 20 000 Kč

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty: jsou součástí výroční zprávy
Příloha k účetní závěrce:

je součástí výroční zprávy

Zpráva o vztazích:

je součástí výroční zprávy

Výrok auditora:

je součástí výroční zprávy

Údaje o skutečnostech, k nimž došlo mezi datem, ke kterému je závěrka sestavována a datem
konání valné hromady:
akciová společnost obdržela z přímých dotací týkajících se roku 2018 od 1.1. – 24.4.2019:
- Přechodná vnitrostátní podpora: 207.339,46 Kč
- Dotace bílkovinné plodiny:
399.156,97 Kč
- Greening:
2.115.085,07 Kč
- AEKO :
948.281,97 Kč
-

-

Na profinancování výkyvů ve finančním toku a zafincování vkladů do rostlinné výroby pro
sklizeň r.2019, byly opětně podány žádosti na poskytnutí úvěrů. Výsledkem jednání s Moneta
bankou je poskynutí revolvingového úvěru do výše 5.500 tis. Kč a poskytnutí kontokorentu na
běžném účtu s limitem 1,5mil. Kč. Časovost u obou těchto úvěrů je na nekonečno a nebude
tak nutné každoročně žádat o opakované poskytnutí revolvingu a provozního úvěru.
Zároveň s tímto profinancováním byl uhrazen krátkodobý úvěr na pohledávky (za mlékárnou)
ve výši 1,2 mil. Kč.
Pro zajištění řádného provozu musela společnost přistoupit k nákupu kolového nakladače a
potřebného příslušenství k tomu. Také se přistupuje k výměně transformátoru vč.VN
technologie. Na tyto investice podává společnost žádost na Ministerstvo průmyslu pro
možnost získání dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost 2014 – 2020 až do výše 50%. Základní cena kolového nakladače je 3,2
mil.Kč, příslušenství, výbava 571 tis., Transformátor si vyžádá dle nabídky 300 tis.Kč.

Za rok 2018 byly docíleny tržby z prvovýroby celkem 36.274 tis.Kč, to je o 1.600 tis. více, než za rok
2017. Vyšší tržby jsou z rostlinné výroby o 1.941 tis.Kč, tržby z živočišné výroby jsou naopak nižší o
341 tis.Kč.
Rostlinná výroba – výnosy u jednotlivých tržních plodin:
a) Pšenice na výměře 169 ha, výnos 5,25 t/ha
b) Oves na výměře 127,62 ha, výnos 3,42 t/ha
c) Triticale na výměře 10,27 ha, výnos 5,24 t/ha
d) Ječmen ozimý na výměře 60,32 ha, výnos jen 2,63 t/ha
Sklizeň pro krmivovou základnu:
a) Kukuřičná senáž 4.822 t, nižší produkce oproti roku 2017 o 688 tun
b) Sklizeň slámy je pouze o 82 tun vyšší než v roce 2017 – 442 tun, v žádném případě nepokrývá
potřeby v ŽV
c) Seno zde se podařilo sklidit z 1.sečí o 300 t více a produkce pokrývá potřeby
d) Sklizeň travních senáží zůstává na nižší úrovni, podobně jako v roce 17, produkce jen 2.966 t
Živočišná výroba: dodávka do mlékárny se udržela, za rok 2018 bylo dodáno 3.024 tis. lt. Průměrná
cena mléka je ale oproti roku 2017 nižší o 0,11 Kč/lt. Roční užitkovost je za rok 2018 9.071 lt.
Stav dojnic k 31.12. je proti roku 2017 nižší o 20 kusů. Bylo pokračováno ve vyšší brakaci, hlavně u
méně užitkových dojnic. U ostatních katagorií se průběžně prodávající firmě Kulmon-Škoda telata –
býčci. I zde cena za kg klesá, průměr za rok 2018 je 59,39 Kč/kg.
Za rok 2018 je průměrný přepočtený počet stálých pracovníků 31,96 a průměrná měsíční mzda
dosáhla 25.985 Kč. Absolutně k roku 2017 byly celkové osobní náklady vyšší o 912 tis.Kč.
Ke konci druhého pololetí došlo alespoň k částečné stabilizaci pracovníků.
Pro rok 2019 zůstává zaměření činnosti společnosti stejné, tj. rostlinná a živočišná výroba. V ŽV
s plným zaměřením na produkci mléka.
V roce 2018 bylo vyplaceno auditorské firmě MARK AUDIT CONSULTING, s.r.o. zastoupené
odpovědnou auditorkou Ing. Alenou Mrkvičkovou, MBA za provedený povinný audit závěrky roku
2017 částka 57.000,- Kč.
Společnost není zapojena do výzkumu a vývoje.
Společnost nenabyla vlastních akcií.
V oblasti životního prostředí společnost dodržuje platné zákony, předpisy.
Společnost dodržuje opatření v oblasti dobrých životních podmínek zvířat – Welfare.
Za výsledky v kvalitě mléka udržela společnost CERETIFIKÁT č.M1-P24, který byl společnosti vydán
10.7.2017 – mléko v nejvyšší kvalitě Q.
V roce 2018 bylo dosaženo zisku za účetní období ve výši 642 151,29 Kč po zdanění. Společnosti
vznikla daňová povinnost ve výši 104 740 Kč. Hospodářský výsledek je oproti roku 2017 nižší o 117 tis.
Kč po zdanění.
Rostlinná výroba - Výnosy u jednotlivých plodin byly srovnatelné s dlouhodobým průměrem
výnosů z předchozích let mimo ječmene ozimého. Hrách 3t/ha, pšenice ozimá 5,5 t/ha, oves 4 t/ha,
ječmen 2t/ha.
Slámy se podařilo sklidit o 400 ks balíků více než loni (1776 ks), ale i přesto je i toto množství
nedostatečné a bude se řešit nákupem slámy nebo pilin jako v loňském roce.

Podařilo se sklidit 2200 ks balíků sena. Z tohoto množství jsme mohli prodat 500 ks balíků a utržené
peníze byly využity na nákup slámy.
Vzhledem k tomu, že firma pěstuje na orné půdě víceleté pícniny, se podařilo již v prvních sečích
jetelohrachů a trvalých travních porostů zajistit dostatek kvalitního objemového krmení.
Druhé seče pro nedostatek vody nenarostly a nebyly sklízeny.
Kukuřice byla sklizena již v měsíci srpnu v celkovém objemu 4823 t což je dostatečné množství pro
všechen skot na 12 měsíců.
Živočišná výroba – průměrná realizační cena mléka klesla oproti roku 2017 na 8,712 Kč/litr.
Jalovice se společnost rozhodla dále již neprodávat a to zejména pro nízkou cenu a hlavně z důvodu
stability ceny mléka.
Podařil se vyřešit problém s nedostatkem pracovníků v dojírně a to získáním dvou pracovníků z
Ukrajiny zaměstnané přes pracovní agenturu.
Kvalita mléka se standardně drží na vysoké úrovni a splňuje požadavky nejvyšší kvality třídy Q pro ČR
a třídy S pro SRN.
Z důvodů opotřebitelnosti a častých oprav dojírny se představenstvo rozhodlo nechat zpracovat
projekt na novou kruhovou dojírnu na 24 kusů poloautomatizovanou. Tím by také došlo ke snížení 3
pracovníků potřebných pro obsluhu dojírny.
Tato investice by pravděpodobně probíhala pouze za předpokladu, že by společnost mohla čerpat
dotaci na její pořízení.
Za výsledky v kvalitě mléka má společnost CERTIFIKÁT č.M1-P24, který byl společnosti vydán
10.7.2017 – mléko v nejvyšší kvalitě Q.
Pro obnovu a doplnění strojního parku byl v roce 2018 pořízen vozík na mléko za 45 tis.Kč. Dále
pak do ŽV byl požádán PGRLF o úvěr na pořízení traktoru Hattat – byl schválen a zároveň byla kladně
vyřízena naše žádost na podporu de minimis, která je ve výši 383 tis.Kč. Pořizovací cena je 493 tis.Kč
Z důvodu úmrtí místopředsedy představenstva p. Hodka Ferdinanda byla svolána dne 5.4.2019
mimořádná valná hromada, na které byl do funkce místopředsedy představenstva zvolen p. Hodek
Pavel ml.
Společnost nemá pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí.
Představenstvo navrhuje valné hromadě nevyplácet dividendy, hospodářský výsledek po zdanění
ve výši 642 151,29 Kč převést na nerozdělený zisk a finanční prostředky použít na úhradu závazků.

Ve Staré Sedlišti 24.4.2019

Pavel Hodek
předseda představenstva
AGROKLAS Staré Sedliště a.s.

