Zprávapředstavenstva o podnikatelské činnosti společnosti a
o stavu jejího majetku
váženíakcionáři,
předkládám Vám Výročnízprávu o výsledcích hospodaření, informace o řádné účetnízávérce
za rok 2020, zprávu o stavu majetku obchodní společnosti AGRA Deštná za uplynulý
kalendářní rok 2020.
Naše společnost v současnédobě hospodaří na 2320 ha, píevážně pronajaté zem. pŮdy z toho
orné půdy 2000 ha. Naše zaměření se nezměnilo, zůstává zhruba ve stejném sloŽenÍ, to
znamená RV ŽV výroba krmných směsí, provozování čerpacístanice PHM a qliroba elektřiny.
Dalším odvěwím v našem podnikání se stalo pěstování květin.

Tento rok ovšem byl zcela jiný a to hlavně z pohledu pandemie, která některé z nás také
zasáhla a nemile prověřila. Z pohledu společnosti jsme dokázali vyvinout úsilía zabezpeČit
veškeréprovozy k plné funkčnosti a tak nedošlo k žádným výkyvům výroby. Zatoto úsilípatří
nemalé poděkování všem zaměstnancům, kteří se na chodu společnosti podílí.Z pohledu
ekonomiky nám vlhčírok více napomohl k lepšímqlísledkůmnašíspolečnosti.
Hodnotíme-li hospodářs\ý rok 2020 z hlediska účetníhozisku, můžemekonstatovat, Že přes
všechny problémy, které nás provázely během celého roku, dopadl vcelku dobře. Byl vytvořen
čisQli zisk ve výši 21,473,LB5.6B Kč.
q;írobě se nadále specializujeme na chov skotu, výrobu mléka a masa. Chováme cca
V živočišné
1880 ks. skotu, z toho 700 ks. dojnic. Na tomto úseku kladně hodnotíme výsledky uŽitkovosti
dojnic. Byla dosažena průměrná užitkovost v rámci společnosti 10 160 litrŮ. K tomuto
úspěchu nemalou měrou přispívá zejména kolektiv zootechniků a všech ošetřovatelŮ.
V rostlinné qirobě rok2020 byl pozitivní a to hlavně dostatkem vody v optimálním obdobÍ.
Výnos obilovin byl lepšínežv roce předešlém a činil7,2 t/ha. Stejně tak i výnos řepky byl
vyššía to 4,35 t/ha. Dostatek srážek velmi pozitivně dopomohl k zajištěníkrmivové základny,

která je nedílnou součástínašíspolečnosti.
V roce 2020 byly provedeny

-

§to hlavní investice qlístavby a údržby

MF Deštná - hala B
Výstavba skleníku v zahradnictví
Oplocení areálu Světce

Vrtnavodu

-

dovybavení

Pojízdné brány areálu v Deštné

v celkové ceně 26.292.400,- Rč.

:

V roce 2020 by|y zakoupeny tyto stroje

-

sběrač kamene

-

Drtič natě

:

Řezačka|D 8300

Přepravník balíků

-

Navigace

-

zásobník směsi

Přívěs P93S

v celkové ceně 13.571.200 Kč,
Dále byl proveden nákup pozemků v celkové částce 9.44L.400,- Kč, které jsou pro nás velmi

důležitéz hlediska našeho podnikání.

Po zaúčtovánívšech účetníoperací q.fkajícíchse v r. 2020 a provedení ročníúčetníuzávěrky k

3Ll2. 2020 v souladu se zákonem o účetnictvíbyl vykázán za r. 2020 hospodářslqi výsledekzisk ve výši 2L473.L85,68 Kč. V souladu se stanovami našíspolečnosti navrhuje
představenswo a,s. následující rozdělení hospodářského výsledku:
příděl do sociálního

fondu

dividendy

1. 000.000,-Kč

I.IBL.092,- Kč

nerozdělený zisk - ponechán
na dalšírozvoj

společnosti

19.292.093,68 Kč

Účetní závérka byla přezkoumána auditorem, který vydal svůj qýrok tak, že účetnízávěrku
powrdil bez qýhrad

Představenstvo společnosti doporučuje dnešnívalné hromadě, aby tento výsledek
hospodaření a rozdělení zisku v této podobě schválilo.

V Deštnédne 13, 5.2027

zdeněk sviták
předseda předslavenstva AGRA Deštná a.s.
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