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

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020

Rostlinná výroba
Zemědělské obchodní družstvo AGRISPOL Mořice hospodařilo v roce 2020
na 1 273,91 ha orné půdy.
Po mírné zimě s nedostatkem srážek jsme zahájili jarní práce v únoru
regeneračním přihnojením N ozimů a setím jarních ječmenů. Dubnové sucho
poznamenalo vzcházení jařin, zvláště cukrovky. Vzcházení osetých ploch
kukuřicí již bylo díky srážkám na přelomu dubna a května dobré.
V zimním a jarním období nás trápil silný výskyt hraboše polního
v porostech vojtěšek, pšenic oz. a řepek oz. Zaoráno bylo 65 ha řepek
z celkových 200 ha osetých na podzim 2019. V porostech pšenice oz. po
zdlouhavém vyřizování povolení ošetřování rodenticidy, bylo vyhlášeno MRO
(mimořádná roslinolékařská opatření) na 200 ha ploch a následně v závěru
měsíce března aplikován rodenticid s rozpačitým účinkem.
Následný průběh počasí byl během vegetace příznivý. Ve dnech 13.6. a 20.7.
přišly silné bouřky s kroupami, které silně poškodily porosty jarních ječmenů.
Důsledkem byl propad v kvalitě sklizeného zrna a celá produkce skončila
v kategorii krmné.
Celý podzim byl ve znamení silných dešťových srážek, což nám znemožnilo
osev pšenic ozimé na plánovaných plochách.
Srážkově byl rok 2020 nadprůměrný (723,6 mm/rok) s velmi nevyrovnaným
průběhem.
Rostlinná výroba dosáhla v roce 2020 tržeb ve výši 35 426 tis. Kč. V roce
2019 byly tržby ve výši 20 045 tis. Kč, což je nárůst o 15 381 tis. Kč.
Plodina
Pšenice oz.
Ječmen jarní
Řepka oz.
Kukuř. zrno
Cukrovka

Plocha ha
Rok 2020
413,01
298,12
134,35
98,02
61,65

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

Výroba v t
Rok 2020
2951,28
1769,82
429,06
1217,93
3639,67

Kč/t
K 31.12.2020
4110,1
2918,2
9860,3
647,3
4042,9

Výnos t/ha
Rok 2020
7,15
5,94
3,19
12,43
59,04

Kč/t
K 31.12.2019
4998,6
4829,9
9350,0
552,0
0

Výnos t/ha
Rok 2019
3,88
4,72
2,89
12,80
63,06

Navýšení,snížení
r. 2019/2020

84,28
25,85
10,38
2,89
6,37

Kč/t
Rozdíl
-888,4
-1911,7
510,0
95,3
4042,9

Živočišná výroba
V roce 2020 dosáhla živočišná výroba výborných naturálních výsledků.
Průměrný stav dojnic činil 296 ks a brakace dojnic činila 32% tj. 96 ks. Z toho
úhyn 1% (3 dojnice) a nutné porážky 5% (15 dojnic). Uzávěrky laktací u
prvotelek dosáhly 6940 lt na dojnici a u krav na druhé a další laktaci to bylo
7913 lt. Celkem uzávěrky činily 7570 lt na dojnici a dodávka do mlékárny byla
6957 lt, tj. o 190 lt více než v roce 2019.
Celkem bylo dodáno do mlékárny 2 059 443 lt. To je stejné jako v roce 2019,
ovšem za nižší real.cenu o – 0,22 haléřů tj. 8,16 Kč/lt. Tento rozdíl způsobil
nižší tržbu v meziročním srovnání o 469 tis. Kč. Všechno mléko bylo dodáno
v nejvyšší třídě jakosti Q.
Živě se narodilo 324 ks telat z nichž 12 uhynulo (tj. 3,7%). Odchov telat na 100
krav se zvýšil o 9 ks na 105 ks. Na teletníku uhynulo 6 telat ze 286
naskladněných (tj. 2%). U kategorie býků a jalovic neuhynulo žádné zvíře.
Přírůstky v těchto kategoriích dosáhly na kus a den 830 g u telat, 890 g u jalovic
a 1320 g u býků ve výkrmu.
Na jatka bylo dodáno 131 ks býků ve váze 83661 kg a při prům.real.ceně 45,23
Kč/kg činila tržba 3784 tis. Kč. Oproti roku 2019 je to o 7 ks a 3609 kg méně.
To nám snížilo tržbu za maso o 169 tis. Kč.
Celkem pak tržby v živočišné výrobě činily 22618 tis. Kč. V roce 2019
dosáhly hodnoty 24542 tis. Kč, což je pokles o 1924 tis. Kč. Hlavní podíl na
tomto rozdílu má prodej zástavových jalovic a býčků v roce 2019.
Tržby (v tis.Kč)

Rok 2020

Rok 2019

Rozdíl

Dojnice - mléko
Dojnice – prodej
dl.majetku
Skot výkrm
Jalovice, telata

16803
1576

17271
1752

-468
-176

3784
455

3953
1566

-169
-1111

Celkem

22618

24542

-1924

Stavy zvířat k 31.12.2020
Skupiny zvířat

Počet kusů

Telata do 8 měsíců
Jalovice chovné
Jalovice VBJ
Býci
Dojnice

231
154
46
92
296

Celkem

819

Ekonomika
V roce 2020 jsme se museli vypořádat s účetní ztrátou, která vznikla v roce
2019 díky propadu produkce rostlinné výroby, který byl zapříčiněn kalamitním
přemnožením hraboše polního. Ztráta nám byla pouze částečně kompenzována
z prostředků Ministerstva zemědělství ČR náhradou nákladů v rámci
mimořádného rostlinolékařského opatření ÚKZUZ ve výši 262 tis. Kč.
Snažíme se i nadále žádat o veškeré dotační tituly, pro které splňujeme
podmínky. V r. 2020 se nám podařilo získat provozní dotace ve výši 11 mil. Kč.
Byly nakoupeny pozemky v celkové hodnotě 654 tis. Kč. Nově byl otevřen úvěr
na nákup půdy ve výši 1 mil. Kč a úvěr na nákup postřikovače HARDI ALPHA
ve výši 5 999 tis. Kč. Průměrný počet pracovníků v roce 2020 činil 30 osob.
Podíl celkových ročních tržeb za služby a za vlastní výrobky v roce 2020
v hodnotě 57 086 tis. Kč představuje při průměrném počtu 30 zaměstnanců roční
produktivitu práce: 1 902,87 tis. Kč/pracovníka. V roce 2019 byly roční tržby za
služby a za vlastní výrobky vyčísleny ve výši 43 226 tis. Kč a při počtu 31
zaměstnanců byla roční produktivita 1394,39 tis. Kč/pracovníka.
Při celkových nákladech ve výši 70 589 tis. Kč a výnosech 71 811 tis. Kč
byl dosažen hospodářský výsledek ve výši 1 222 tis. Kč. Po zúčtování odložené
daně a daně z příjmu dosáhlo družstvo výsledku hospodaření po zdanění ve výši
1 047 tis. Kč. V roce 2019 jsme dosáhli účetní ztráty ve výši 4 056 tis. Kč.
Vybrané položky
z ROZVAHY k 31.12.2020 (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 31.12.2020 (v tis. Kč)

133 794
81 099
49 886
0
12 734
8 260
2 809
133 794
103 827
29 614
16 460
13 034

Tržby z prodeje výrobků a služeb 57 086
Výkonová spotřeba
39 149
Osobní náklady
17 368
Odpisy inv. majetku
7 350
Ost. prov. výnosy
14 415
Ost. prov. náklady
3 124
Daň odložená
173
Daň splatná
2

Výsledek hosp. po zdanění 1 047 tis. Kč
Ing. Stanislav Coufalík v.r.
místopředseda představenstva

