
 

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI AGRO BÍLÁ A.S.       
ZA ROK 2016                                                                                                

pro řádnou valnou hromadu konanou dne 23.6. 2017  

 

Vážení akcionáři, vážené dámy a vážení pánové, 

Minulý rok na tomto místě ve své zprávě představenstva jsem uvedl, že 
rok 2015 byl obecně pro zemědělce a tudíž i společnost AGRO Bílá a.s. 
v důsledku dlouhotrvajícího sucha i stále více se prohlubujícího trendu 
klesající odbytové ceny mléka rokem poměrně složitým. Musím 
konstatovat, že rok 2016 byl z pohledu odbytových cen ještě složitější, a 
to tentokrát nejen v oblasti prodeje mléka, ale i v oblasti fyzického 
prodeje produktů rostlinné výroby a tudíž následně i v nižších odbytových 
cenách, a to zejména u obilí. Přes výše uvedené těžkosti v podnikání vám 
akcionářům společnosti mohu sdělit, že i v roce 2016 společnost AGRO 
Bílá  pokračovala v tvorbě kladného hospodářského výsledku, v 
navyšování objemu majetku i vlastního kapitálu. Z řady dílčích úspěchů, 
kterých se v roce 2016 podařilo dosáhnout, bych chtěl vyzvednout 
zejména výsledky v oblasti odchovu mladého dobytka, a to počínaje 
počtem 428 ks živě narozených telat přes počet 422 ks odchovaných telat 
až po velmi nízké 1% úhyny telat (6ks). Podařilo se navýšit i počet 186 ks 
prodaných odchovaných zástavových býčků, a to zčásti i pomocí 
nakoupených telat při průměrném denním přírůstku 1,27 kg/den. To vše 
významnou měrou pozitivně přispělo k vyrovnání nepříznivých vlivů 
v ostatních činnostech podnikání, zejména v poklesu tržeb v důsledku 
nižších odbytových cen. Důležité pro stabilitu společnosti bylo i to, že 
v pronájmu půdy se neobjevily žádné zásadní problémy s tím, že jsme 
pokračovali v procesu výkupu zemědělské půdy, kdy jsme získali do 
vlastnictví společnosti dalších 22 ha půdy. Významnou informací je i vstup 
společnosti do Mlékařského družstva Česká Lípa, které je uznanou 
organizací producentů, ke dni 1.1. 2016, což společnosti přináší jak 
výhody v příznivější ceně mléka, tak i při případných hodnoceních žádostí 
o dotace. Důležitým vzkazem pro okolí je, že AGRO Bílá a.s. zůstala i 
v roce 2016 solidním obchodním partnerem plnícím si své obchodní 
závazky a fungující jako stabilní zaměstnavatel zaměstnávající k 31.12. 
2016 evidenčně 44 zaměstnanců. 

Přes veškeré nepříznivé vlivy se společnosti AGRO Bílá a.s. podařilo v roce 
2016 dosáhnout hospodářského výsledku ve výši 1.913 tis. Kč před 
zdaněním. Těmito nepříznivými vlivy byly především již výše uvedené 
nízké odbytové ceny prakticky u všech námi produkovaných komodit, dále 



poměrně vysoké zásoby obilovin k 31.12. 2016 na skladě způsobené nižší 
poptávkou trhu po těchto produktech, ale i oproti plánu nižší výnosy řepky 
olejné, jejíž prodej, resp. výsledek prodeje, se v zásadní míře projevuje 
v celkovém hospodářském výsledku společnosti. Jinými slovy problémem 
společnosti v roce 2016 nebyly její provozní náklady, které se podařilo 
udržet dokonce na nižší úrovni než v předchozím roce, ale více jak 12% 
pokles tržeb oproti roku 2015, tj. o 5,1 mil. Kč.  

Na celkových tržbách společnosti 36,6 mil. Kč činil podíl tržeb živočišné 
výroby 58,9%, z toho tržby za prodej mléka 42,8 % a prodej telat a 
jalovic 16,1%. Rostlinná výroba se na celkových tržbách podílela 34,9%. 
Zbývajících 6,2% z celkových tržeb bylo tvořeno tržbami z přidružené 
výroby ve výši 5,0% a prodejem služeb v objemu 1,2%. 

V oblasti živočišné výroby, resp. prodeje mléka, se nepříznivě do objemu 
dosažených tržeb za dodané mléko projevila především ta skutečnost, že 
v průběhu minulého roku se průměrná realizační cena ustálila na úrovni 
6,87 Kč na litr, což bylo o 0,82 Kč na litr  mléka  méně než v roce 2015 a 
o 2,63 Kč méně než v roce 2014. Svůj vliv na tržby měly i celkové roční 
dodávky mléka, které byly nižší o 104 tis. litrů než v předchozím roce. 
Průměrný stav dojnic na VKK v Bílé byl podobný jako v předchozím roce, 
tj. 346 ks. Dosáhli jsme na průměrnou užitkovost 18,56 l/ks a roční 
užitkovost 6 793 l/ks. V důsledku výše uvedených skutečností živočišná 
výroba opětovně hospodařila se ztrátou - 3,184 mil. Kč. Přestože celkově 
meziročně poklesly tržby o 1.2 mil. Kč, byla dosažená ztráta v porovnání 
s rokem 2015 o 0,566 mil. Kč nižší.  

Jak již bylo řečeno v této zprávě výše, rostlinná výroba se v roce 2016 
podílela 34,9 % na celkových tržbách společnosti. V rámci rostlinné 
výroby bylo dosaženo zisku ve výši 10,772 mil. Kč, resp. zisku 4,555 mil. 
Kč bez dotací na plochu. Tohoto výsledku bylo dosaženo při realizaci 
produkce v nižších cenových relací, než předpokládal obchodní plán a 
v situaci, kdy poměrně velká část úrody ke konci účetního období, tj. 
k 31.12. 2016, zůstala v zásobách. V oblasti výnosů/ha jsme zaznamenali 
čistý výnos u řepky ve výši 35,8 q/ha (rok předtím 42,8 q/ha). U obilovin, 
konkrétně u pšenice, činil čistý výnos 73,0 q/ha (rok předtím 65,3 q/ha). 
Jen pro zajímavost: u odrůdy Avenue na výměře 21,2 ha byl dosažen 
výnos 94,1 q/ha, přičemž lokálně dle sklízecí mlátičky se výnos přiblížil 
140 q/ha. U ječmene byl dosažen čistý výnos 58,4 q/ha (rok předtím 48,0 
q/ha). Pokles výnosů jsme zaznamenali u žita, kdy byl dosažen čistý 
výnos 58,0 q/ha (rok předtím 68,6 q/ha). 

Tržby rostlinné výroby byly tvořeny především prodejem řepky, které bylo 
prodáno celkem 612,0 t za průměrnou cenu 9 700 Kč/t, tj. v celkové tržbě 
5,9 mil. Kč. Druhou nejvýznamnější položkou z pohledu tržeb v rámci 



rostlinné výroby byl prodej pšenice v objemu 889 t za průměrnou cenu 
3 311,- Kč/t v celkové tržbě 2,9 mil. Kč.  

Pozitivně se do hospodářského výsledku společnosti v roce 2016 projevily 
získané dotace v celkové výši 12,62 mil. Kč. Z toho dotace na plochu 
(SAPS) činily cca 6,22 mil. Kč a dotace do živočišné výroby 2,68 mil. Kč.  

V oblasti investic jsme v roce 2016 využitím vnitřních zdrojů pokračovali 
v obnově či doplňování strojů a zařízení především v živočišné výrobě. 
Pořídili jsme např. nakladač UNC 750 BOBIC v ceně 380 tis. Kč, dále jsme 
pořídili krmný návěs Kamzík za pořizovací cenu 422 tis. Kč. Profylaktorium 
jsme dovybavili novými vyhřívanými napáječkami v hodnotě 66 tis. Kč a 
zainvestovali jsme do chladícího zařízení v nádrži na mléko PACO 5000 
částku 105 tis. Kč. Do rostlinné výroby jsme nakoupili šnekový dopravník 
DF 714/4,6 za cenu 61 tis. Kč. Kromě toho jsme provedli pravidelné bílení 
kravínů včetně spojovacích chodeb. Průběžně, tak jak nám to provozní 
podmínky dovolily, jsme pokračovali v postupné opravě fasád a střech u 
jednotlivých objektů v Bílé celkem za více jak 200 tis. Kč. Za více jak 520 
tis. Kč jsme provedli opravy některých asfaltových ploch v areálu Bílá. 
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. 

Přes pokračující výdaje do majetku společnosti se podařilo udržet závazky 
společnosti z obchodního styku na přijatelné úrovni. Ty jsou navíc kryty i 
přiměřenou výší pohledávek společnosti z obchodního styku. Konkrétně 
k 31.12. 2016 byly evidovány závazky z obchodního styku ve výši 3,7 mil. 
Kč, z toho 30 dnů po lhůtě splatnosti v objemu 1,4 mil. Kč. Naproti tomu 
pohledávky z obchodního styku byly vykázány ve výši 4,6 mil. Kč a z toho 
30 dnů po lhůtě splatnosti v objemu 0,7 mil. Kč. Jediným z minulosti 
přetrvávajícím větším problémem je pohledávka za firmou PLASTCOM, 
v současné době ve výši 6,47 mil. Kč, která je v insolvenci. Z této 
pohledávky bylo dosud v rámci probíhajícího insolvenčního řízení 
proplaceno 604 tis. Kč. 

Stav bankovních úvěrů k 31.12. 2016 činil 16,9 mil. Kč s tím, že jsme na 
úrocích zaplatili 466 tis. Kč. Proti tomu jsme k těmto úrokům přijali dotaci 
od PGRLF, která činila 47 tis. Kč. Tzn., že reálně jsme na úrocích zaplatili 
v roce 2016 419 tis. Kč. 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců ve společnosti v roce 2016  činil  
42 zaměstnanců, z toho 5 řídících pracovníků. Průměrná  měsíční  mzda  
se  zvýšila  oproti  minulému roku o 1 212 Kč a ustálila se tak na úrovni 
21 112 Kč. 

K datu zpracování této Zprávy největším akcionářem společnosti je ZOD 
Brniště se svým podílem 40,90 %. Dalšími významnými akcionáři jsou 
Ing. Hodina s podílem 18,62 % a ZOD Bílá v likvidaci s podílem 4,97 %, 
zbytek do 100 % tvoří drobní akcionáři.  



Vážení akcionáři, závěrem této zprávy bych se chtěl ještě jednou vrátit 
k dosaženému hospodářskému výsledku společnosti za rok 2016. Dovolte 
mi, abych vám jménem představenstva předložil v souladu se stanovami 
společnosti, viz Část II, odst. 1 a 2 ke schválení návrh na rozdělení celého 
zisku po zdanění ve výši 1 630 862,17 Kč a to následovně: 

• Převedení celé části výsledku hospodaření běžného účetního období 
ve výši 1 630 862,17 Kč na účet Nerozdělený zisk minulých let 

Závěr: V případě schválení tohoto předloženého návrhu a jeho následného 
zaúčtování bude činit nový zůstatek účtu Nerozdělený zisk minulých let 
3 901 150,89 Kč. 

Na závěr této zprávy bych rád ocitoval Výrok auditora ze Zprávy 

nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené  k 31.12. 

2016:„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz 
aktiv a pasiv Společnosti k 31.12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku 
jejího hospodaření za rok končící 31.12. 2016 v souladu s českými 
účetními předpisy“. Tudíž výrok nezávislého auditora k řádné účetní 
závěrce k 31.12. 2016 je pro AGRO Bílá a.s. bez výhrad. 

 

 

V Bílé 21.5. 2017 

 

Ing. Vladislav Volenec, MBA  

předseda představenstva 


