Výroční zpráva za rok 2019
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

Dlouhodobým podnikatelským plánem je udržet úroveň kvality mléka a jeho dodávky a tím udržet
stabilitu na trhu. Průměrná cena mléka je 8,56 Kč/litr. Roční užitkovost za rok 2019 byla 9700 litrů.
Z důvodu stálých oprav dojírny si nechala společnost vypracovat projektovou dokumentaci na novou
dojírnu a v dnešní době už máme schválené i stavební povolení od Stavebního úřadu v Boru.
Novou dojírnu budeme realizovat pouze v případě možnosti dotace.
Stavy dojnic jsme snížili pouze o dojnice, které už nebyly produktivní. Telata – býčci se stále prodávají
firmě Kulmon-Škoda.
Společnost dodržuje opatření v oblasti dobrých životních podmínek zvířat – Welfare.
Dalším cílem společnosti je udržet rostlinou výrobu alespoň na takové úrovni jako v roce 2019.
V loňském roce jsme dosáhli v rostlinné výrobě těchto výsledků :
a) pšenice na výměře 191,99 ha, výnos 5,5t/ha
b) oves na výměře 45,21 ha, výnos 4,5t/ha
c) žito na výměře 44,23 ha, výnos 5,0t/ha
d) kukuřice senáž 3718 t, nižší produkce oproti roku 2018 o 1100t
e) seno jsme sklidili pouze z 1.sečí a povedlo se nám vyrobit 240 t což je o 300 t méně než v roce
2018 z důvodu přetrvávajícího sucha
f) slámy bylo sklizeno 758 t což je o 316 t více než v roce 2018
g) sklizeň travních senáží zůstává na stejné úrovni jako předešlé roky a za rok 2019 jsme sklidili
3041 t
Za rok 2019 je průměrný přepočtený počet stálých pracovníků 27.
Společnost je připravena na zaměstnávání agenturních pracovníků jelikož na trhu s pracovními silami
stále není dostatek pracovníků v sektoru zemědělství v dostatečném počtu pro zajištění všech prací a
činností.
V oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením jsme nezaměstnávali žádné pracovníky.
Pro zkvalitnění práce v rostlinné a živočišné výrobě společnost zakoupila nový nakladač JCB, na který
jsme také získali dotace. Dále jsme v rámci dotací repasovali trafostanici, která je v našem vlastnictví
a její stav už byl havarijní.
V oblasti výzkumu a vývoje nevyvíjí naše společnost žádné aktivity.
Společnost nenabyla vlastních akcií.

V oblasti životního prostředí se společnost snaží dodržovat zákony, předpisy a zásady pro ochranu
životního prostředí.
Společnost nemá pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí.
Vedení společnosti nejsou známy žádné významné následné události k datu sestavení výroční zprávy,
které by ovlivnily účetní závěrku k 31.prosinci 2019.

Ve Starém Sedlišti 11.5.2020
Pavel Hodek
předseda představenstva
AGROKLAS Staré Sedliště a.s.

