Zpráva představenstva o v,ýsledcích hospodaření společnosti AGRA Deštná, a.s.
Váženíakcionáři, dámy a pánové!
Naše společnost v současnédobě hospodaří na 2770ha převážně pronajaté zem. půdy, z toho orné
půdy 1870 ha. Naše zaměřeníse nezměnilo, zůstává zhruba ve stejném složení, to znamená RV, ŽV,

výroba krmných směsí, provozováníčerpacístanice PH'M a výroba elektřiny. Dalšíčinnost, která
přibyla je výroba a prodej květin.
Společnost se skládá z 461akcionářů fyzických osob a 1 právnické osoby. Během let 2005 a2006
společnost AGRA Deštná nakoupila 72% akcií společnosti ZP Hospříz a,s.
Hodnotíme-li hospodářský rok 2017 zhlediska účetníhozisku, můžemekonstatovat, Že přes vŠechny
problémy, které nás provázely během celého roku, dopadl dobře, Byl vytvořen čistý zisk ve výŠi
L4.48z,643,80 Kč.
V ŽV se specializujeme na chov skotu s uzavřeným obratem. V roce 2OL7 byladosažena užitkovost
10.236litrů, Dále se zabýváme chovem prasat, taktéžs uzavřeným obratem, kde bylo dosaženo

výsledku 27,5 selat na prasnici.
V RV je stále stejná skladba pěstovaných plodin a to jsou řepka, obiloviny, brambory, kukuřice a
plodiny pěstované pro potřeby ŽV ke krmným účelům.Výnos obilovin dosáhlv roce 20t7 6,8t/ha.
U řepky bylvýnos t/ha.

lnvestičníčinnost

:

Během roku 2OI7 byla zahájena výstavba haly A pro 300 ks dobytka na MF. Dále bylo v r.2OI7
zakoupeno zahradnictví a koncem roku vybudován teplovod do těchto objektů. Bylo investováno do
nákupu zemědělských strojů a pozemků, na kterých a.s. provozuje zemědělskou výrobu. lnvestice
celkem -49.427,8 tis. Kč

- budovy, stavby 10,823 tis. Kč
- stroje azařízení 11.518,9 tis. Kč
- základnístádo 5,3O4,'J. tis. Kč
- pozemky
27.775,8 tis. Kč

Hospodářský výsledek
Po zaúčtovánívšechúčetníchoperací, týkajícíchse roku 20L7 a provedení ročníÚČetní uzávěrky
k3L.72.2o77 v souladu se zákonem o účetnictvíč.563/L99t Sb. byl vykázán za r.20L7 hospodářský

výsledek - ziskvevýši 74,482,643,80,-Kč. Vsouladu se stanovami našíspoleČnosti navrhuje
představenstvo a.s, následující rozdělení hospodářského výsledku, které bylo schváleno na schŮzi
představenstva dne 9.5.2018:
přídě| do sociálního fondu

1.000.000,- Kč

Dividendy

1.181.092,_ Kč

Nerozdělený zisk

-

ponechán

na dalšírozvoj společnosti

12.301.551,80 Kč

sviták zdeněk
Předseda představeňstva
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