Výroční zpráva za rok 2019.
------------------------------------------------V roce 2019 bylo dosaženo výkonů ve výši 73 235.945,- Kč, při celkových nákladech 71 217.534,- Kč,
čímž byl vytvořen zisk před zdaněním 2 018.411,- Kč.
Při srovnání s rokem 2018 vidíme, že celkové náklady jsou vyšší o 4 257.309,- Kč.
1.) produkci v živočišné výrobě vykazujeme nižší než vloni, přírůstky dělají 11 420.659,- Kč a jsou
nižší o 2 440 tis. Kč v kategoriích VBJ a aktivace dojnic.
2.) produkce mléka je nižší o 1 162 tis. Kč částečně vlivem nižší dojivosti než v předešlém roce a i
nižším počtem zvířat.
průměrná cena za rok 2019 byla 8,736 Kč/l a veškeré mléko dodáváme v nejvyšší možné kvalitě.
Přehled ročních tržeb za mléko v předchozích obdobích:
rok 2015
rok 2016
rok 2017
rok 2018
rok 2019

-

20 267.778,97 Kč
18 069.361,74 Kč
23 323.662,89 Kč
23 454.888,58 Kč
22 458.366,18 Kč

3.) tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku jsou nižší o 2 376 tis. Kč než v roce 2018.
Přehled prodejů dlouhodobého majetku:
traktor Z 12145
řadový dům Velešín 534
TTP k.ú. Chodeč 43m2
shrnovač KUHN
traktor Z 7011
návěs sběrací

100.000,- Kč
2 090.000,- Kč
1.419,- Kč
82.645,- Kč
40.000,- Kč
25.000,- Kč

tržby z prodeje základního stáda a býků činí 4.061 tis. Kč oproti roku 2018 - 1 861 tis. Kč, což je
navýšení o 2 199 tis.Kč.
4.) tržby rostlinné výroby jsou za rok 2019 - 24.508 tis.Kč, v předešlém roce 24.697 tis. Kč, což
vzhledem k suchému jaru a mokrým a dlouhým žním je dobrý výsledek.
5.) dotace jsou 11 623 tis. Kč to je o 532 tis. Kč více než v roce 2018.
To je přehled tržeb včetně prodejů za hnojiva a chemikálie.
Rozhodnutím valné hromady společnosti Agropig CZ s.r.o. jsme obdrželi 802.200,- Kč jako podíl na
zisku roku 2018.
Splnili jsme podmínky vyplacení investičních dotací dle podepsaných dohod, tj. Dotace na pořízení
rozmetadla průmyslových hnojiv – 300.000,- Kč, snížení jistiny úvěru na nahrabovačku KUHN 6002100.500,- Kč a snížení jistiny úvěru na traktor Claas Arion / VKK Chodeč / - 400.000,- Kč.
I v roce 2019 byly náklady na opravy vysoké. Na středisku živočišné výroby byly nejdražší opravy
dojírny VKK Chodeč v částce 737.966,- Kč a servis a opravy manipulátoru Deutz-Fahr ve výši
253.700,- Kč, úprava hrazení ve stáji býků na středisku 280 Netřebice stála 48.064,- Kč a oprava skladu
píce poškozeného větrem stála 155.251,- Kč / náhrada pojišťovny 90.500,- Kč/.
Ve středisku rostlinné výroby byla nejvýznamnější opravou výměna čističky zrnin posklizňové linky v
částce 1 037.413,- Kč, oprava kombajnu CLAAS Lexion včetně náhradních dílů za 588.727,- Kč a dále
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opravy traktorů a ostatních strojů - 555.414,- Kč. Z ostatních oprav uvádíme opravu střechy stáje
Dlouhá za 879.700,- Kč, zatmelení a oprava fasády + výměna dveří ve vestibulu domu Kaplice, Míru
775 v částce 412.982,- Kč, oprava hráze rybníka Netřebice stála 232.436,- Kč, rekonstrukce koupelny
byt Velešín 321 – 126.973,- Kč (Urban), výměna radiátorů byt Velešín 321 – 68.257,- Kč (Jeřábková) a
rekonstrukce bytu Velešín 385 ve výši 135.725,- Kč.
Materiální náklady jsou o 4% vyšší než v roce 2018, ale mzdové náklady vzrostly o 7,3%, přepočtený
počet zaměstnanců zůstává stejný – 33. Průměrnou mzdu za rok 2019 vykazujeme ve výši 28.304,- Kč.
Ostatní finanční náklady jsou nižší než vloni včetně odpisů majetku a základního stáda.
Za dlouhodobý majetek, který jsme v roce 2019 pořídili, jsme zaplatili celkem 8 999.921,- Kč. Jedná se
o posklizňovou linku Netřebice za 1 638.250,- Kč , byt ve Velešíně č.p. 385 za 1 623.840,- Kč, secí
kombinaci LEMKEM v částce 380.000,- Kč, přívěs 5t za 25.700,- Kč, traktor Claas Arion do ŽV za 1
569.860,- Kč, vrtaná studna na chatě Větrník za 107.363,- Kč, shrnovač Kuhn 6002 v částce 355.000,Kč a pozemky k.ú. Velešín, Prostřední Svince, Skřidla, Mojné za 1 130.200,- Kč, pozemky k.ú. Dlouhá,
Netřebice za 1 188.686,- Kč, pozemky k.ú. Pořešín za 361.440,- Kč a pozemky v k.ú. Chodeč v částce
619.582,- Kč.
Dotace jsme obdrželi ve výši 11 622.793,- Kč neinvestiční + 1 290.757,- vratka za zelenou naftu +
800.000,- Kč dotací na investice.
K 31. 12. 2019 vykazujeme zůstatek úvěru na traktor Claas Arion ve výši 935.000,- Kč splatný do 20. 6.
2022.
Na vypořádací podíly jsme v roce 2019 vyplatili 1 045.039,- Kč a družstvo má k 31.12.2019 151 členů.
Skutečnosti nastalé po rozvahovém dni:
1.) Nakoupili jsme 1 ha pozemků v k.ú. Velešín.
2.) Převzali jsme 176,4 ha pronajatých pozemků od firmy Agra Netřebice s.r.o.
3.) Schválením valné hromady ze dne 5.3.2020 jsme obdrželi 1 002.750,- Kč jako podíl na zisku
společnosti Agropig CZ s.r.o. za rok 2019.
4.) Nadále probíhá oprava stáje Dlouhá – výměna poškozených rozvodů vody a elektřiny.
5.) Máme podepsanou kupní smlouvu na krmný vůz FARESIN MASTER 1200 v částce 1 258.618,Kč a zažádáno o snížení jistiny úvěru o 400.000,- Kč na jeho pořízení.
Předpokládaný vývoj činnosti:
Počítáme s nákupem dalších zemědělských pozemků.
Připravujeme výměnu pneumatického stolu u čističky máku.
Před podpisem je podpachtovní smlouva na pozemky s firmou Agra Netřebice s.r.o.
Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje:
Spolupracujeme s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Ústavem zemědělské ekonomiky a
informací v Praze / FADN/, s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a s Agrovýzkumem Rapotín
na úseku ekonomiky.
Spolupracujeme s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, s Genoservisem a.s. Olomouc a
Jihočeským chovatelem a.s. České Budějovice na úseku živočišné výroby a s Agrospolem Nezvěstice v
oblasti ochrany rostlin.
Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí:
1.) Pokračujeme v opravě poškozených melioračních detailů.
2.) Opravujeme a čistíme skruže, kanály a šachty hnojišť.
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3.) Provádíme rozbory pitné vody (ČEVAK) po realizaci úpravny vody v Netřebicích a ve studních
Chodeč.
4.) Zadáváme provádění laboratorních rozborů kalů, sedimentů a odpadních vod firmou AGRO-LA.
5.) Spolupracujeme s firmou ENVISAN-GEM při likvidaci odpadů.
6.) Opravili jsme hráz rybníka v Netřebicích.
Pracovněprávní vztahy:
Průměrný počet zaměstnanců je 33. Naši zaměstnanci mají nárok na 5 týdnů řádné dovolené. Na VKK
Chodeč je přepočtena na 11 hodinové směny, tj. 17,6 dne o 11 hodinách.
Organizační složka v zahraničí není.
ZD Netřebice vlastní obchodní podíl 40,11% ve firmě Agropig CZ s.r.o.
Družstvo důsledně vymáhá své pohledávky jednak prostřednictvím svého podnikového
právníka, advokátní kanceláře, soudů a exekutorů.
Výše nesplacených úvěrů k 31. 12. 2019 je 935.000,- Kč. Splácení a ručení za úvěry probíhá
bez problémů.
Vyhodnocení možných dopadů a nebezpečí:
V souvislosti s mimořádnými událostmi spojenými s koronavirem sdělujeme, že situace v družstvu je
ovlivněna minimálně, výroba funguje, zaměstnanci jsou vybaveni ochrannými prostředky a pracoviště se
dezinfikují. Finanční situace družstva je stabilní, splácení úvěru i ručení probíhá bez problémů.
Družstva se dotýká omezení dodávek náhradních dílů a servisních prací ze zahraničí, ale dodavatelé
těchto služeb se je snaží řešit tuzemskými možnostmi. V roce 2020 se může projevit vliv oslabení
směnného kurzu CZK zdražením.
Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 ( koronavirus). V prvních
měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho zemí. I když v době
zveřejnění této účetní závěrky se situace neustále mění, zdá se, že negativní vliv této pandemie na
světový obchod, na firmy i na jednotlivce může být vážnější, než se původně očekávalo. Protože se
situace neustále vyvíjí, vedení Družstva není v současné době schopné spolehlivě kvantifikovat
potenciální dopady těchto událostí na Družstvo. Jakýkoli negativní vliv, respektive ztráty, zahrne
Družstvo do účetnictví a účetní závěrky v roce 2020. Vedení Družstva zvážilo potenciální dopady
COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad
nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována za
předpokladu, že Družstvo bude schopno pokračovat ve své činnosti.
Přílohou výroční zprávy je účetní závěrka a zpráva o auditu.
V Netřebicích dne: 24. 4. 2020
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