Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013
Vážené dámy, vážení pánové,
Z pověření představenstva společnosti Vám předkládám zprávu představenstva
o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013.
Uplynulý hospodářský rok byl úspěšný jak z hlediska finančního toku,tak
dosažených výsledků.Je třeba ovšem říci,že v tomto roce společnost dokončila
velké investice roku 2012 do jejich plné funkčnosti.Jedná se se zejména silážní
žlaby,které byly poprvé v plném rozsahu využívány a zkompletovány jako
funčkní celek skladového hospodářství objemných krmiv vyráběných
společností a to i z pohledu jejich bezpečného provozu k životnímu prostředí.Byl
rovněž dokončena hlavní síť teplovodní soustavy napojené na KJ BPS
Cizkrajov,která v průběhu loňského roku zásobovala teplem farmu prasat,dílny,
pracovní místnost obsluhy telat,dojírnu a sociální místnosti farmy
dojnic.Vybudována byla nejen zbývající část soustavy,kterou jsme nedokončili
v roce 2012,ale i vnitřní instalace tepelných rozvodů a topných těles ve stájích a
sociálních prostorách zaměstnanců živočišné výroby. Zmíněná teplovodní
soustava zajišťuje nejen vytápění,ale i ohřev užitkové vody.Společnost během
loňského roku v porovnání s rokem 2012 investovala méně,neboť předchozí
investice bylo třeba uvést do řádného provozu a tento rok byl přípravou dalších
investic do živočišné výroby,kterými jsou výstavba hnojiště a Modernizace farmy
v Cizkrajově spočívající ve výstavbě haly na ustájení telat a vybudování
zpevněných ploch.Připravovali jsme také nákup zemědělské techniky,který se
realizuje v současné době a týká se opět živočišné výroby,ale i rostlinné výroby.
Připravujeme rovněž pro další období investici do skladování naší produkce a
také chceme jednodušším a ekonomickým způsobem změnit aplikaci digestátu
na pozemky a to i s ohledem na omezení dopravních nákladů a omezení pohybu
našich dopravních prostředků v obcích.
Naše výrobní střediska si počínala úspěšně, veškerá produkce byla
zobchodována a mimo menší hospodářské ztráty v chovu skotu byly ostatní
střediska ve výsledcích v kladných číslech.Je nutné však říci,že ne všechny
provozní výsledky jsou na ekonomické úrovni.Nicméně celkový výsledek
hospodaření společnosti byl kladný, jak dále uslyšíte ze zprávy o účetní závěrce
za rok 2013. V tabulkách, které jsou přílohou této zprávy uvádím hlavní

naturální výsledky chovu prasat, skotu a rostlinné výroby. Chci zde zopakovat, že
naše zaměření a struktura výroby se nezměnila a je následující.
Chov prasat – stěžejním produktem jsou zástavová selata v hmotnosti nižší než
bývalo zvykem a to 12-15 kg a dále 5-10 % produkce selat vykrmíme do
porážkové hmotnosti a realizujeme na jatkách nebo poskytujeme našim
akcionářům za jejich pohledávky za společnosti jako naturální prasata, která
poskytujeme i zaměstnancům společnosti.Právě u tohoto střediska se nedaří
dosáhnout potřebné úrovně některých výrobních ukazatelů,kdy základním
problémem je nízké procento oprašení.
Chov skotu – nosným produktem je mléko, které produkujeme od stáda
čítajícího 350 kusů dojnic. Nemalý význam ale má i zpeněžování hovězího masa
býků, ale i vyřazených krav a jalovic, které tvoří významnou položku
v ekonomice chovu skotu.
Rostlinná výroba – postupem minulých let jsme zjednodušili a učinili
hospodárnějším osevní postup, co do počtu pěstovaných plodin, ale i
jednotlivých odrůd. Základem osevního postupu a tržní produkce je řepka
ozimá, pšenice ozimá a nahý oves. Pro vlastní krmení pěstujeme ječmen ozimý
a krmnou ozimou pšenici, dále kukuřici a jetelotrávu. Sklízíme píci z luk a to jak
senáž, tak seno.
Nyní základní naturální výsledky jednotlivých středisek.
Stav majetku společnosti a jeho vývoj je nejlépe patrný z účetní závěrky,která
kromě nárůstu aktiv,poklesu zaúvěrovanosti a kladného výsledku hospodaření
zaznamenala v průběhu posledních let stabilizaci finančního toku. Nutno však
uvést,že při vysoké výře investic naší společnosti,která je pro rozvoj výroby
nutná,se stále neobejdeme bez cizích zdrojů,což nás na druhé straně finačné
zatěžuje.Velkou finanční zátěží je dále pro společnost nejen náš zájem,ale i
nutnost nákupu zemědělských pozemků a motivace vlastníků,jejichž pozemky
máme v propachtovány rostoucími platbami za pachtovné z pozemků.
Více informací v podobě ekonomických ukazatelů Vám řekne zpráva o účetní
závěrce, děkuji za pozornost.
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V Cizkrajově dne 20.5.
Zprávu zpracoval z pověření představenstva Jaroslav Pokorný,prokurista

