
Zpráva představenstya AGRO Blatná a.s.
pro řádnou valnou hromadu konanou dne 19. června2017

Yážení akcionáři, dámy a pánové,

hodnocený rok 2016, ve kterém naše společnost oslavila 40. výročí od založení, pařil
v celé historii k těm úspěšným, ikdyžjsme se museli vyrovnat minimálně s dvěma nepříjemnými
okolnostmi:
1. Na začátku roku došlo kvýraznému propadu cen hnojiv a to hlavně dusíkatých. V ČR a
celé Evropě byla nadvýroba dusíkatých hnojiv, která začal nabizet kde kdo zaúplnějiné ceny,
než jsme měli na skladě nebo nakontraktované. Vzhledem k objemu prodejů jinou možnost
nemáme, než nakupovat po skončení jarní sezony na sezonu další. Abychom byli
konkurenceschopní a prodali zásoby, museli jsme snižovat ceny a to přineslo ruzantni pokles
matží, ale i snížení objemu prodejů a to hlavně u odběratelů mimo zemědělskou prvovýrobu.

2, Od zaěátku roku pokračoval pokles cen mléka (zastavil se až v pruběhu IL pololetí) a to
přineslo do zemědělského sektoru v naší oblasti určitou finanční opatrnost, což se projevilo
v poklesu spotřeby některých druhů hnojiv (NPK, fosfor) a hlavně vápenatých (pokles skoro
o 50 %). Dále se omezilo využívání některých našich služeb - hlavně vápnění.

Problémy v prodeji hnojiv a částečně ve službách se nám částečně podařilo eliminovat
v ostatních oblastech našeho podnikání. V oblasti obchodu s komoditami rostlinné výroby jsme
dosáhli největšího prodeje v celé historii a to 38 500 tun. Podařilo se nám též nakoupit největší
objem řepky (12 800 tun) jejíž prodej se realizoval v I. pololetí letošního roku. Čísla ukazq| že
v tomto obchodu jsme pro zemědělskou veřejnost solidní a spolehlivý obchodní partner. Ty,to

výsledky bychom nedosáhli bez velmi dobré spolupráce se ZZN Strakonice, B.s., která nám
umožňuje největší objem z tohoto nakoupeného množství ošetřit a uskladnit.

V oblasti pohonných hmot provozujeme veřejnou čerpací stanici ve středisku
Bezdědovice. Ta prošla v loňském roce rozsáhlou modernizací, DáIe zajišťujeme velkoobchodní
dodávky pohonných hmot pro zemědělskou prvovýrobu i ostatní dodavatele včetně vlastní
dopravy.

Velmi dobrá spolupráce byla v průběhu roku i s bankovními ústaly, se kterými
dlouhodobě spolupracujeme. Podařilo se nám vyjednat potřebnou výši finančních prostředků na
krytí provozu společnostizaúrokové sazby pohybující se pod 7 oÁročnísazby.

V roce 2016 vykázala naše dceřiná společnost AGRO a.s. Přeštice zisk ve výši 3 713 tis.
Kč. V průběhu roku se realizoval prodej nepotřebného areálu společnosti v Přešticích, který jsme
několik roků zpětné nabizeli k prodeji.

Velmi dobrých provozních i ekonomických výsledků trvale dosahuje i ZZN Strakonice,
a.s., kde jsme s podílem 38,60 % největší akcionář.

Anyní k jednotlivým okruhům naší činnosti:

1. Okruh majetkoprávní

Základnijmění společnosti 23 400 000,-- Kč tvoří kmenové akcie na jméno v listinné
podobě a akcionářům byly vydány jako hromadná listina nahrazqícíjednotlivé akcie.



Zádný zakcionářů nevlastnil k31. 12. 2016 více než 40 % akcií společnosti.
Představenstvo společnosti pracovalo celý rok 2016 ve stejném složení jako v roce 2015. Všichni
členové představenstva splňovali a splňují zákonem stanovené podmínky pro výkon funkce.

Představenstvo se v hodnoceném roce sešlo na pěti zasedánich, při nichž se kromě
pravidelné kontroly výsledků hospodaření, stavu a struktury pohledávek a hodnocení práce
vedoucích pracovníků, zabývalo zejména koncepčními záležitostmi společnosti, řešením
majetkových účastí a kontrolou hospodaření a stavu majetku ve společnostech AGRO akciová
společnost Přeštice a ZZN Strakonice a.s. Dále se zabývalo plánem investic pro rok 2017 a
kontrolovalo jeho plnění, projednávalo návrh arealízaci rozsáhlejších oprav a modernizací.

2. Okruh podnikání

Hlavním programem ve výrobním a obchodním zaměření společnosti je nákup,
skladování a prodej průmyslových hnojiv. Co do objemu nákupu a prodeje hnojiv se naše
společnost Ťadí mezi významné prodej ce v ČR.

V roce 2016 dosáhl prodej průmyslových a vápenatých hnojiv úrovně 59 826 tun za 301
7 46 tis. Kč a představoval podíI 42 oÁ z celkových tržeb za zboži a služby.

Z celkového množství prodaných hnojiv bylo:

Průmyslová hnojiva Rok 2016 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2015

tuny tis. Kč tuny tis. Kč
Tuhá 35 638 222 446 42 208 294 776
Kapalná 122]3 72 I99 II 996 77 470
Yápenatá 11915 7 101 21 353 12 113
Celkem 59 826 30I 746 75 557 384 959

Na celkovém prodeji průmyslových hnojiv (tuhá, kapalná, vápenatá) se podíleli:

Subjekt
2016 2015

tunv tis. Kč podíl v 7o tunv tis. Kč podíl v 7o

Akcionáři 7 124 25 950 8,60 5 9I7 25 I14 6,50
zahraniči 7 790 3224l 10,35 11 085 60 843 15,80
Ostatní 44 9|2 243 555 81,05 58 555 299 002 77,70
Celkem 59 826 30I 746 l00.00 75 557 384 959 100,00

Z celkových 7 124 t prodaných průmyslových hnojiv akcionářům bylo 3 189 t vápenatých
hnojiv (v roce 2015 to bylo 2 549 t).

Další dŮležitou součástí obchodní činnosti je obchodování s produkty rostlinné výroby.
V roce 2016 bylo zobchodováno 38 460 tun obilí a řepky za 216 300 tis. Kč. Podíl tržeb

za obíli a řepku dosáhl 30 oÁ z celkových tržeb za zboži a služby.
Z celkového množství 38 460 tun komodit bylo v roce 2016 prodáno:



komodity v tunách 2016 20t5

řepka I0 241 11 046

DSeruce 14 585 9 511

lecmen 6 209 41,39

triticale 386 I 633

oveS 3 997 60

kukuřice 222 426

žito 80 0

řeokovÝ šrot 2 740 2 4II
soiovÝ šrot 0 50

Významnou součástí obchodní činnosti je i obchod sPHM. Zarok 2016 dosahl Prodej
motorové nafty a benzinů jak přímými dodávkami konečnému spotřebiteli, tak prodejem ve

vlastní čerpací stanici 152 115 tis. Kč (v roce 2015 to bylo I44 611 tis. Kě). PodÍl obchodu PHM
na celkový chtížbách společnosti představuj e 21, oÁ.

ostatní činnost spo éívá zqména v poskytování služeb v rostlinné výrobě a to v aPlikaci

kapalných a tuhých průmyslových hnojiv, statkových a vápenatých hnojiv, v chemické ochraně

rostlin a ďále v nákladní dopravě.
Z dlouhodobeho hlódiska vidíme perspektivu v aplikaci kapalných hnojiv a chemické

ochraně, dále v dopravě a to hlavně pro vlastní potřebu (dovoz a rozvoz hnojiv, doprava obilÍ a

řepky). bo těchto 8inností směřuje vělšina investic na doplnění a modernizaci strojového Parku.
V oblasti služeb dosáhly iržby výše 261l7 tis. Kč s podílem 3,6 oÁ na celkových trŽbách

zazboži a služby.

3. Okruh investic

Vzhledem k tomu, že jedním z předpokladů trvalé úspěšnosti spoleČnosti

materiálně technická základna, věnuje naše společnost velkou pozornost Plánování
investiční činnosti.

Hlavní investice roku 2016 byly:

- nákladní automobil Tatra 158 s korbou
- dva postřikovače Tecnoma, jeden zaŤazen do majetku ažv roce 20IJ
- modimizace čerpací stanice v Bezdědovicích aLnáíích
- dva osobní automobily

Celková hodnota hmotného majetku zaŤazeného do užívání činila 11 056 tis. KČ.

4. Okruh ekonomiky

Z ekonomických dat, která jsou obsahem výroční zprávy,jsou uvedena pouze rozhodující:

je i dobrá
a realizaci



Ukazatel 2016 tis. Kč 2015 tis. Kě
index

20I6l20I5
Celkové výnosy 720 ]41 764 722 94.25

celkové náklady 712 318 752 341 94,68

obchodní marže 34 24I 36 320 94,28
přidaná hodnota 49 832 50 852 9],99
provozní hospodářskÝ vÝsledek 12 886 18 341 70"26

Finanční výsledek hospodaření -1 988 a
-J 1 I2 63,88

výsledek hospodaření za úč.období 8 423 I2 381 68,03

Ukazatel 2016 tis. Kč 2015 tis. Kč
index

20I6l20I5
Aktiva celkem 482 786 477 877 101,03

Dlouhodobý maietek 2I4 488 199 688 I07.41

obéžná aktiva 267 841 277 9I4 96,38

ostatní aktiva 457 2]5 1 66,1 8
pasiva celkem 482 786 41] 877 101,03

Vlastní kapitál 209 012 19l 381 I09,2l
Cizi zdroie 273 732 286 400 95,58

z toho úvěry celkem 136 937 l68 958 81,05

Ostatní pasiva 42 96 43,75

Celkový stav majetku společnosti je dobrý. Nemovitosti jsou v dobrém stavu, pravidelně
udrŽované. V majetku společnosti neexistuje majetek, který nelze dočasně užívat z důvodu
nesplnění zékorlrých nofem a předpisů - bezpečnostních, hygienických, požárnich či stavebních.
Neexistuje neopravitelný majetek a ani majetek, kteý je nevyužívartý a u něhož není jasné jeho
další použití a možnost prodeje zamínimáIní účetní zůstatkovou cenu.

SpoleČnost neeviduje žádné významné nevymahatelné pohledávky. V majetku společnosti
nejsou vlastní akcie.

Podíl vlastního kapitálu připadajícího na jednu akcii o nominální hodnotě 5 000,_- Kč je
44 660,-- Kč (v roce 2015 40 893,-- Kč). K navýšení podílu v posledních letech došlo především
v dŮsledku vytvořeného hospodařské výsledku a dále v důsledku přecenění akcii metodou
ekvivalence a to u akcií společnosti ZZN Strakonice a.s. a AGRO, akciová společnost Přeštice.



yážení akcionáři,

představenstvo při zvážení současné ekonomické situace
v zemědělství navrhuie následující rozdělení zisku:

a očekávaných trendech

Položka částka Kč
VÝsledek hospodaření roku 2016 8 423 248"03

výplata podílu na zisku akcionářům 2 340 000,00

vÝolata oodílu na zisku členům orgánů společnosti 400 000,00
příděl do sociálního fondu 130 000,00

Nerozdělený zisk minulých let 5 553 248,03

Dle vyjádření auditorů společnosti Ing. Václava Motejzíka a Ing. Jana Motejzika, ze dne

2. 3. 2017 podává účetní závérka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31 . 12. 2016
anákladůa výnosů a výsledkujejíhohospodařeníapenéžnichtoků zarokkončící 3ir12,2016
v souladu s českými účetními předpisy.

Závérem zprávy představenstva bych se rád zminil, že cíIem společnosti AGRO Blatná
a.s. je i nadále provozovat své tradiční činnosti a podílet se na rozvoji moderní zemědělské
výroby v našem regionu.

V oblasti nákupu, skladování a prodeje průmyslových hnojiv je hlavním úkolem rozšíření
podílu na trhu a lďrženi si vysokého kreditu u zákazníki z pohledu sortimentu, logistiky a

financování.
V oblasti obchodu s komoditami rostlinné produkce je snahou společnosti udržení

dosaženého podílu na regionálním trhu.
Objem poskytovaných služeb chceme i z důvodů investování do nákupu nové techniky

rozšířit a dále se zaměřit na kvalitu a včasnost jejich poskytování.
Ve finanční oblasti se společnost zaměří na efektivni využívání bankovních úvěru a

posílení finanční stability.
V oblasti investiční bude postupováno podle schváleného plánu investic. Je zaměřen

hlavně napoŤízenídopravní techniky+to iiv.-
Ve finančních investicích nepřipravujeme žádné zásadni investice.

Děkuji Yámzapozornost

Lnáíe 12. 4.2017 l


