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1. Úvod
Společnost OHD agro a.s. (dále jen společnost), předkládá výroční zprávu o finanční situaci, stavu
majetku a hospodaření v roce 2016. Rok 2016 se svým výsledkem řadí k dalším poměrně úspěšným
rokům v historii společnosti. Byl ukončen výsledkem 6,712.304,35 Kč před zdaněním. Po zdanění
je to tedy 5,343.354,35 Kč při obratu 515,665.182,52 Kč . Objem v tunách byl v celkovém objemu
srovnatelný s předchozími roky. Nárůst objemu většiny komodit srovnal úbytek v řepce a kukuřice.
Chtělo by se říci, že roky 2016 a 2015 byly až na drobné rozdíly srovnatelné, jeden rozdíl byl však
zcela markantní. Jednalo se o kvalitativní ukazatele, zejména u sladovnického ječmene,
potravinářské pšenice a máku. V roce 2016 jsme opravdu ocenili přínos vlastní laboratoře, která
nám myslím ušetřila nejen mnoho starostí, ale i peněz z případných reklamací.
Předložená zpráva podává finančním ústavům a obchodním partnerům pohled na způsob
hospodaření společnosti, její zaměření a na výsledky, kterých v roce 2016 dosáhla.
Údaje uvedené ve výroční zprávě za rok 2016 společnosti OHD agro a.s. odpovídají skutečnosti,
žádné podstatné informace ve zprávě nebyly vynechány. Po rozvahovém dni nenastala žádná
významná událost, která by nějakým způsobem mohla ovlivnit hospodaření v roce 2016. Účetní
uzávěrka za rok 2016 byla ověřena auditorem a výrok auditora ve výroční zprávě odpovídá
skutečnosti.
Všem našim obchodním partnerům, kteří se podílí na činnosti a rozvoji naší společnosti OHD agro
a.s., děkujeme.

Ing. Libor Sedláček

Ing. Zdeněk Vykydal

2. Základní údaje o společnosti
Obchodní firma:

OHD agro a.s.

Sídlo společnosti:

Polkovice 198, 751 44, Polkovice

IČO:

26945304

DIČ:

CZ26945304

Právní forma:

akciová společnost

Zapsána dne:

10. listopadu 2012, je pokračovatelem v podnikání obchodní firmy Odbytové
a hospodářské družstvo střední Morava, zapsané dne 27.11.2004.
Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku : Oddíl B, vložka 10378,
vedená u Krajského soudu v Ostravě.

Základní kapitál:

2 000 000,-Kč

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona

Veškeré dokumenty jsou uloženy v sídle akciové společnosti.

Základní uspořádání ve společnosti
- Vedení společnosti
Předseda představenstva

Ing. Zdeněk Vykydal

Místopředsedové představenstva

Ing. Josef Uchytil
Ing. Josef Hlavinka

Členové představenstva

Ing. Miroslav Cvek
Ing. Božik Severin

Prokura

Ing. Libor Sedláček

Dozorčí rada

Ing. Martin Smékal
Ing. Jan Frys
Ing. Zdeněk Matyska

Účetní

Renata Heiderová

Počet akcionářů je 23
Základní kapitál společnosti představuje 2 000 000,- Kč a je zcela splacen.
Změny ve společnosti v roce 2016
V roce 2016 nedošlo ke změnám v orgánech společnosti ani ve vedoucích funkcích společnosti.
Získané certifikáty
Společnost vlastní certifikát ISCC, který má uveden i na svých webových stránkách. Stále
spoluprácujeme se společností EKO - KOM, se kterou jsme uzavřeli smlouvu o zpětném odběru a
využití odpadu z obalu a od nichž jsme obdrželi osvědčení o plnění povinností vyplývající ze
zákona o obalech.
Ing. Zdeněk Zmeškal má Osvědčení III. Stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na
ochranu rostlin podle §86 odst.2 zákona č. 326/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Petr Zmeškal, Mgr. Kateřina Petrová DiS. a paní Eva Hlavinková se zúčastnili školení a získali
osvědčení II. a III. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle
§86 odst.2 zákona č. 326/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

3. Údaje o základním kapitálu
Základní kapitál společnosti představuje 2 000 000,-Kč a je zcela splacen.

4. Zpráva představenstva o činnosti
Hlavní směry podnikání
Hlavní náplní činnosti společnosti je obchod a poskytovaní služeb.
- Obchodní činnost:


nákup a prodej komodit, hnojiv, přípravků na ochranu rostlin, osiv

- Poskytování služeb:


skladování a čištění komodit



laboratorní rozbory některých zemědělských komodit

Nákup a prodej komodit
Obrat v nákupu a prodeji komodit se oproti předcházejícímu v podstatě nezměnil. I objemy v tunách
nejsou nijak rozdílné. Zvýšil se prodej sladovnického ječmene, což musíme přičíst hlavně novým
obchodníkům, kteří přispívají spoluprací s pro nás novými zemědělskými subjekty. Mírně se zvedl i
obchod s pšenicí. U máku byl nárůst objemu přes 20 procent. U kukuřice došlo vpodstatě k
výpadku, což ovlivnily nejvíce její ceny a spotřeba bioplynek. U řepky došlo též k mírnému
poklesu. I když rozdíl mezi roky 2015 a 2016 vypadá na čtvrtinový propad. Tuto skutečnost značně
ovlivňují zásoby. Situaci v obchodě s hnojivy u nás ovlivňuje vždy situace na Polském trhu trhu.
Když jsou ceny v Polsku výhodné, oproti ostatním, máme vždy rekord. V roce 2016 tato situace
nenastala, tak je objem zobchodovaných hnojiv nižší. Chemie stále roste. Největší podíl na zisku
má ječmen sladovnický. Potom se zhruba stejným podílem navazuje pšenice, mák, řepka a pak
ostatní komodity. Následuje tabulka, která blíže specifikuje objemy výše jmenovaných komodit.

Zboží

Prodej / t

Ječmen

31 560, 732

Pšenice

24 015,970

Kukuřice
Mák

82,38
2137, 049

Řepka

7 979, 355

Celkem

65 775, 486

Prodej hnojiv, přípravků na ochranu rostlin a osiva
Zboží

Prodej / Kč

Hnojiva t

3148, 650 / 19 859 530,0

Hnojiva ks

228 / 1 943 268,3

Hnojiva L

600 / 100 583,6

Chemie L

63 581,750 / 37 116 297,62

Chemie kg

4814,170 / 5 566 938,900

Chemie ks

56 / 197 648, 130

Služby
Pokud jde o poskytování služeb, jedná se zde hlavně o zprostředkování čištění zboží, jeho
skladování a podobně. Dále se jedná o rozbory ve vlastní laboratoři, kde zatím děláme základní
rozbory u obilnin, včetně pádového čísla. V roce 2016 jsme ke stávajícímu vybavení pořídili i
mechanické rozbory. V roce 2017 je v plánu navrhnout zpoplatnění služeb a toto promítnout i do
živnosti OHD. Pokud jde o výši tržeb za služby bude u nás vždy ve službách převažovat doprava.
Tuto však pouze zprostředkováváme.
Investice
V roce 2016 nastala obnova vozidla naší společnosti za jedno vyřazené vozidla bylo koupeno nové.
Dále byla rozšířena laboratoř o zařízení pro stanovení mechanických parametrů komodit v ceně
72.570,- Kč.
Stav zaměstnanců a pracovně – právní vztahy
V naší společnosti zajišťuje činnost celkem 8 osob, přepočtený stav zaměstnanců k datu 31.12.
2016 činí 6 osob zaměstnaných na základě pracovní smlouvy a 2 osoby jsou ve smluvním vztahu
na bázi smlouvy o sdružení.
Následné skutečnosti
Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, které by měly být promítnuty v
účetní závěrce roku 2016.

5.

Statutární a dozorčí informace

Akciová společnost nemá většinového akcionáře ani ovládací osobu nebo osoby ve smyslu
ustanovení § 73 a následujících Zákona č. 90/2012 Sb.
Peněžité příjmy v tis.Kč
Odměny

Mzda z prac.
poměru

Náhrady

Naturální příjmy

Představenstvo

550.000,-

0

0

0

Dozorčí rada

219.976,-

0

0

0

6. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní
závěrky
Výroční zprávu a účetní závěrku zpracovala společnost OHD agro a.s., odpovědnými osobami jsou:
Ing. Libor Sedláček, prokura
Ing. Zdeněk Vykydal, předseda představenstva
Renata Heiderová, účetní
Účetní závěrku ověřil auditor:
Ing. Lubomír Pala s výrokem "bez výhrad"
Kozlovská 46/37
750 02, Přerov I – Město

7. Účetní závěrka od 1. 1. 2016 do 31. 12.2016
Viz. samostatné přílohy.

