INFORMACE PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI AGRO BÍLÁ A.S.
O PODNIKATELSKÉM ZÁMĚRU V ROCE 2019

Vážení akcionáři,
Schválený Obchodní plán 2019 je sestaven tak, aby pozitivně reagoval na
skutečnost, že po letech kladných hospodářských výsledků, kterých společnost
pravidelně dosahovala, jsme vloni především díky extrémním vlivům počasí
vykázali záporný hospodářský výsledek. Cílem plánu je dosáhnout výraznějšího
kladného hospodářského výsledku, a to přesto, že některé skutečnosti, které
velmi negativně ovlivnily plnění minulého Obchodního plánu se přenášejí i do
roku 2019. Nejvýznamnější skutečností je to, že se musíme ekonomicky
vyrovnat z důvodu nízké kvality objemných krmiv sklizených a naskladněných
v minulém roce, tj. s nízkou kvalitou siláží i senáží. Nízká kvalita objemných
krmiv je především důsledkem dlouhotrvajícího sucha v roce 2018, tak jak již
bylo zmíněno ve Zprávě představenstva. Tuto nízkou kvalitu musíme vyvažovat
doplňováním různými ochucovadly v krmných dávkách a přidáváním kukuřičného
zrna, což krmné dávky zákonitě prodražuje. Tento stav bude přetrvávat až do
nových siláží a senáží naskladněných v roce 2019. Plnění plánu jistě neusnadní
ani zvýšený nárůst osobních nákladů vyvolaný společenskými okolnostmi,
popřípadě nárůst úroků a poplatků z nově čerpaných úvěrů určených na
předpokládané kontinuálně pokračující nákupy pozemků do vlastnictví
společnosti či na vyvolané, provozně důležité, tudíž nutné obnovovací investice a
opravy, se kterými se při tvorbě Obchodního plánu nepočítalo.
Mezi nejvážnější hrozby pro dosažení pozitivního hospodářského výsledku lze
zařadit i další vývoj realizačních cen za veškerou rostlinnou produkci. Současný
stav na komoditních burzách je takový, že se nikdo neodváží predikovat, zda
cenový vývoj bude nakonec vzrůstající nebo klesající. Naproti tomu se prozatím
příznivě vyvíjí průměrná realizační cena mléka, která od začátku roku v našich
podmínkách dosahuje ve svém průměru úrovně 9,06 Kč/l. K dosavadním kladům
patří i to, že stávající výroba mléka na jednu dojnici překračuje hodnotu
uvedenou v Obchodním plánu.
V oblasti výroby chce společnost AGRO Bílá a.s. zachovat i v roce 2019 již
zavedené postupy a přístupy. Tzn. mimo jiné v rostlinné výrobě pokračovat ve
zvýšené intenzitě vstupů do pěstování jednotlivých plodin s cílem zajistit
dosažení výnosů 35 q/ha u řepky, 68 q/ha u pšenice a 60 q/ha u ječmene. V
případě hrachu bychom chtěli dosáhnout výnosu ve výši 40 q/ha a u jetele
inkarnátu 10 q/ha. Chceme také navázat na minulý rok a pokračovat ve zvýšené
péči o trvalé travní porosty s cílem zvýšit intenzitu výroby na vybraných
pozemcích a navýšit kvalitu senáží. V živočišné výrobě je stanoven cíl minimálně
udržet dosažený podíl této výroby na celkovém obratu společnosti, ve výrobě
mléka dosáhnout užitkovosti minimálně 19,3 l/ks, zrealizovat prodej 280 ks
zástavových býčků při průměrné hmotnosti 250 kg/ks. Vedle toho zamýšlíme

prodat cca 20 telat a 20 ks přebytečných jalovic a za co nejvýhodnější realizační
ceny.
V oblasti investic v průběhu června zrealizujeme kompletní obnovu silážního
žlabu, jehož technický stav byl již v takovém havarijním stavu, že ohrožoval
zdraví zaměstnanců. Na tuto obnovu v hodnotě 3,2 mil Kč jsme použily bankovní
úvěr. V součtu to znamená, že z celkového počtu šesti silážních jam budeme mít
kompletně obnovené již tři jámy s tím, že jednu z nich jsme přeměnili na
velkokapacitní úložiště hnoje. Z vlastních zdrojů rovněž v průběhu měsíce června
pořídíme pro provoz živočišné výroby nezbytný krmný nastýlací návěs zn.
KAMZÍK v hodnotě cca 480 tis. Kč. V rámci již provedených významnějších oprav
jsme provedli opravu převodovky u traktoru JD 7230 v hodnotě 120 tis. Kč a na
VKK opravu a montáž vývěvy za cca 160 tis. Kč a opravu chladícího agregátu za
115 tis. Kč. Co rozhodně nebylo v plánu a co budeme muset řešit, jsou opravy
střech u několika objektů včetně střechy ocelokolny ve Vlčetíně. Příčinou těchto
vynucených oprav jsou občasné silné poryvy větru, které ve spojení se stářím
těchto střech je silně poškodily. Nemalé překvapení nám připravila návštěva
pracovníků Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj, která
nám předala seznam 26ti nápravných opatření k odstranění některých závad či
nedostatků na majetku a výrobních zařízeních dost často vzniklých v hluboké
minulosti provozu společnosti. Náprava těchto nedostatků přijde na statisíce či
možná miliony korun, protože jen digitální zpracování tzv. Projektové
dokumentace skutečného stavu pro určení vnějších vlivů a elektro revize byla
vyčíslena na 338 tis. Kč.
Přes výše uvedené společnost v roce 2019 nepředpokládá ve struktuře majetku
ani ve struktuře jeho krytí významné negativní dopady. Tzn., že mj. provozní
kapitál vygenerovaný v tomto období by měl pokrýt veškeré provozní potřeby
společnosti.
Schválený Obchodní plán společnosti na rok 2019 potvrzuje záměr vedení
společnosti obnovit trend ziskovosti a postupného navyšování objemu majetku.
Cílem AGRO Bílá a.s. je v roce 2019, a to i přes veškeré negativní tendence a
vlivy uvedené v úvodu této zprávy, dosáhnout kladného hospodářského výsledku
minimálně ve výši 3,2 mil. Kč při celkových výkonech 71,4 mil. Kč a celkových
tržbách 41,4 mil. Kč. Na těchto číslech se podílí živočišná výroba svými
plánovanými výkony v objemu 27,4 mil. Kč a tržbami ve výši 25,6 mil. Kč,
rostlinná výroba včetně pomocné výroby výkony v objemu 40,5 mil. Kč a tržbami
v hodnotě 13,4 mil. Kč a přidružená výroba výkony a tržbami kolem 2,1 mil.
Dopočet do celkových výkonů společnosti tvoří plánovaná čísla za dílny a správu
společnosti.
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