Zemědělské obchodní družstvo
AGRISPOL
798 28 Mořice č.p. 181

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019

Hospodářský rok 2019 byl v Zemědělském obchodním družstvu
AGRISPOL Mořice poznamenán smutnou událostí, nečekaným
úmrtím zakládajícího člena Zemědělského obchodního družstva
AGRISPOL Mořice, předsedy představenstva ING. JAROMÍRA
ŘEZÁČE, výrazné osobnosti nejen našeho družstva, ale i zemědělské
veřejnosti na úrovni okresní, krajské a celostátní.
Pro zachování funkčnosti orgánů družstva a tím celé organizace,
povolalo představenstvo družstva člena družstva ing. Marka
Novotného, jako zastupujícího člena představenstva za zemřelého ing.
Jaromíra Řezáče do doby, kdy může být provedena řádná volba
nového člena představenstva.
Družstvo nyní je řízeno představenstvem ve složení:
místopředseda představenstva: ing. Stanislav Coufalík
člen představenstva:
ing. Josef Novotný
člen představenstva:
ing. Marek Novotný

Rostlinná výroba
Zemědělské obchodní družstvo AGRISPOL Mořice hospodařilo v roce 2019
na 1 268,80 ha orné půdy.
Zima byla mírná, v lednu teploty klesaly pod bod mrazu převážně až
v poslední dekádě a začátkem února.
Jarní práce byly zahájeny regeneračním přihnojením ozimů N od 17.2.2019
současně se setím jarních ječmenů. Cukrovka byla setá od 18.3., vojtěšky a hrachy
ve stejném termínu, kukuřice od 8.4.2019.
Plochy vojtěšek, pšenic oz. a řepek byly ručně ošetřovány rodenticidem
STUTOX II. proti kalamitně přemnoženému hraboši polnímu.
V měsíci březnu a dubnu byl nedostatek dešťových srážek, což způsobilo horší
zakládání jařin.
V měsíci červnu a červenci nám způsobily škody na porostech bouřky
s krupobitím. Nejvíce poškozeny byly porosty řepky ozimé a ječmene jarního
s následným plněním od pojišťovny ve výši 1040 tis. Kč.
Rok 2019 byl ve znamení kalamitního výskytu hraboše polního, což způsobilo
obrovské výpadky v produkci obilovin, řepky a cukrovky s následnými škodami
při zakládání ozimů na podzim 2019.
Srážkově byl rok 2019 příznivý s celkovým úhrnem 735 mm/rok.
Plodina

Plocha ha

Výroba v t

Pšenice oz.
Ječmen jarní
Řepka oz.
Kukuř. zrno
Cukrovka

426,28
254,89
200,25
85,41
67,15

1654,62
1202,65
578,56
1093,19
4234,22

Realizační ceny:
Pšenice oz.
Ječmen jarní
Řepka oz.
Cukrovka
Kukuř. zrno

Kč/t
K 31.12.2019
4999,0
4829,9
9350,0
552,0
0

Výnos t/ha
r. 2019
3,88
4,72
2,89
12,80
63,06
Kč/t
K 31.12.2018
4339,5
4679,8
9100,1
648,60
4073,90

Výnos t/ha
r. 2018
6,84
6,31
4,25
6,88
58,03

Rozdíl v %
výnosy t/ha
-43,27
-25,19
-32,00
+86,04
+8,66

Kč/t
Rozdíl
+659,5
+150,1
+249,9
-96,6
0

Rostlinná výroba dosáhla v roce 2019 tržeb ve výši 20.046 tis. Kč. V roce
2018 byly tržby ve výši 33.916 tis. Kč, což je pokles o 13.870 tis. Kč.

Živočišná výroba
V roce 2019 pokračovala živočišná výroba v dobrých výsledcích. Průměrný
stav krav činil 305 ks a vyřazování krav (brakace) činila 105 ks, tedy 34%. Z toho
úhyn činil 1% (3 krávy) a nutné porážky 6,5% (20 krav)
Uzávěrky laktací u prvotelek přesáhly 7000 lt (7029 lt za laktaci), u starých
krav to bylo 7913 lt tedy celkem 7631 lt.
Dodávka do mlékárny na 1 krávu činila 6768 lt. Celkem jsme dodali do OLMY
a.s. Olomouc 2 060 851 lt mléka. Všechno mléko splnilo přísné parametry pro
výběrové mléko a bylo zařazeno do třídy Q. Průměrná cena činila 8,38 Kč/l, což
bylo o 0,25 Kč/l více než vloni. Celková tržba za mléko činila 17 271 tis. Kč, což
je nárůst oproti minulému roku o 474 tis. Kč.
I v ostatních kategoriích jsme udrželi vysoký chovatelský standart. Narodilo
se 302 ks živých telat a jen 9 ks uhynulo, to je těsně pod hranicí 3%. U telat do 8.
měsíců uhynuly 2 ks (0,6% z naskladněných). Jalovice neuhynula žádná, stejně
tak v kategorii výkrmu býků jsme byli beze ztrát.
Dobré péči odpovídají i přírustky. Ve výkrmu býků bylo dosaženo průměrného
přírůstku 1420 g na kus a den. U telat 880 g a u jalovic 810 g na kus a den. Na
jatka bylo dodáno 138 ks býků ve váze 87270 kg, tj. v průměru 632 kg na kus.
Celkem bylo dodáno o 14 ks a o 9493 kg masa více než v roce předešlém. Bohužel
při poklesu průměrné realizační ceny na 45,29 Kč/kg, tedy o 7,17 Kč/kg méně,
byla tržba za maso nižší o 127 987 Kč.
Celkem pak tržby v živočišné výrobě činily 22 790 tis. Kč a byly o 611 tis. Kč
vyšší než v roce 2018.
Tržby (v tis.Kč)
Dojnice - mléko
Dojnice - prodej
Skot výkrm
Jalovice, telata
Celkem

Rok 2019
17271
1752
3953
1163
24139

Rok 2018
16798
1349
4081
1479
23707

Stavy zvířat k 31.12.2019
Skupiny zvířat
Telata do 8 měsíců
Jalovice chovné
Jalovice VBJ
Býci
Dojnice
Celkem

Počet kusů
196
155
41
97
298
787

Rozdíl
+473
+403
-128
-316
+432

Ekonomika
Rok 2019 byl po 2 suchých letech poznamenán masivním propadem produkce
v rostlinné výrobě vlivem kalamitního přemnožení hraboše polního v důsledku
zákazu plošné aplikace rodenticidů. V minulých desetiletích byla tato aplikace
povolena. Bohužel jsme neobdrželi žádné kompenzace těchto škod tak jako
v předchozím roce.
Snažíme se žádat o veškeré dostupné dotační tituly a v minulém roce se nám
podařilo získat provozní dotace ve výši 10 mil. Kč. Byly nakoupeny pozemky
v celkové hodnotě 2 112 tis. Kč. Nebyl otevřen žádný nový úvěr. V dubnu 2019
byl řádně splacen úvěr na pořízení půdy ve výši 3 mil. Kč.
Průměrný počet pracovníků v roce 2019 činí 31 osob.
Oproti roku 2018 došlo díky již výše uvedeným skutečnostem k výraznému
propadu tržeb z prodeje výrobků rostlinné výroby.
Při celkových nákladech ve výši 62 296 tis. Kč a výnosech 57 303 tis. Kč byl
dosažen hospodářský výsledek – ztráta ve výši
4 993 tis. Kč. Po zúčtování
odložené daně dosáhlo družstvo ztráty ve výši 4 056 tis. Kč. V roce 2018 jsme
dosáhli účetního zisku ve výši 1 311 tis. Kč po zdanění.
Vybrané položky
z ROZVAHY k 31.12.2019 (v tis. Kč)

Aktiva celkem
Z toho
Dlouhodobý majetek
Oběžná aktiva
Pohledávky dlouhodobé
Pohledávky krátkodobé
Peněžní prostředky
Časové rozlišení
Pasiva celkem
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky

Výkazu zisku a ztráty k 31.12.2019 )v tis. Kč)

130 059
78 836
48 556
0
6 708
5 698
2 667
130 059
103 020
27 038
12 964
14 074

Tržby z prodeje výrobků a služeb 43 226
Výkonová spotřeba
41 648
Osobní náklady
17 873
Odpisy inv. majetku
8 029
Ost. prov. výnosy
13 669
Ost. prov. náklady
2 699
Daň odložená
- 936
Daň splatná
0

Výsledek hosp. po zdanění – ztráta 4 056 tis. Kč
Ing. Stanislav Coufalík v.r.
místopředseda

