OHD agro a.s.
IČO: 26945304
DIČ: CZ669006015

Výroční zpráva OHD agro a.s. za rok 2019
o činnosti a stavu jejího majetku

OBSAH

1. Úvod
2. Základní identifikační údaje o společnosti
- obchodní firma
- předmět podnikání
- základní uspořádání společnosti
- změny ve společnosti v roce 2019
- získané certifikáty

3. Údaje o cenných papírech a základním kapitálu
4. Zpráva představenstva o činnosti
- hlavní směry podnikání
- investice
- stav zaměstnanců a pracovně – právní vztahy
- následné skutečnosti

5. Statutární a dozorčí informace
6. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní
závěrky
7. Účetní závěrka od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
- příloha tvořící součást účetní závěrky
- přehled o peněžních tocích
- výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu
- rozvaha v plném rozsahu
- výrok dozorčí rady a zprávy auditora

1. Úvod

Společnost OHD agro a.s. (dále jen společnost), předkládá výroční zprávu o finanční situaci, stavu
majetku a hospodaření v roce 2019.
Rok 2019 byl dalším podprůměrným rokem v řadě za sebou. Asi proto se dá jeho výsledek zcela
srovnat s rokem předcházejícím. Obchod s ječmenem se od minulého roku liší poklesem cca o tisíc
tun. U pšenice o stejné číslo nárust, kukuřice vzrostla o dva tisíce, mák zůstal stejný a řepka taky.
Opět se projevilo dlouhotrvající sucho ať již v množství, tak i v kvalitě sladovnického ječmene.
Dalším aspektem, dá se říci novým, se stal výskyt přemnožených hlodavců, kteří na některých
místech dokázali úrodu téměř zlikvidovat. Sladovny opět snížily své požadavky na kvalitu zboží,
ale přes to se mnoho zboží ani do snížených parametrů nevešlo. A když, tak srážky, ke kterým
přistoupily jednotlivé sladovny různě, byly poměrně vysoké.
U máku se zopakovala situace se zaorávkami a neschopností mnoha dodavatelů splnit uzavřené
smlouvy a odběratelé tentokrát na jejich plnění nekompromisně trvali. Tak se stalo, že zisk, který
jinak v této komoditě realizujeme se opravdu výrazně oproti minulým letům, snížil. A množství
oproti minulému problematickému roku nijak výrazně nevzrostlo.
Kvalita u pšenice se zase držela opět velmi vysoko. Zejména obsah dusíkatých látek byl díky počasí
vysoký. Snad jen objemová hmotnost byla suchem poznamenána. Zpočátku to odběratelé tolerovali,
ale s přibývajícím časem a s tím spojeným sníženým odbytem se jejich nároky zpřísňovaly.
Množství produkce bylo podobné jako v loňském roce, to znamená nižší než v minulých letech a
obchod se oproti roku 2018 zvýšil asi o půldruhého tisíce tun.
Kukuřice se prodalo o něco více než loni, ale tato plodina je námi obchodována spíše nárazově.
Tedy v případě, že spolupracující firmy mají poptávku. Její produkce v souvislosti s množstvím
bioplynek a omezení v důsledku protierozních opatření kolísá.
Řepka byla zcela obdobná jako v roce 2018. Zde se objem dlouhodobě příliš nemění, zde se prodej
liší spíše v množství skladových zásob na přelomu roku.
Zemědělských komodit se zobchodovalo oproti loňskému roku o necelých 2000 tun více, cca 57300
tun.
Opět se projevil propad v obchodě s hnojivy a to téměř o 4,5 milionu. V tomto obchodě se nám
vždy daří v letech kdy jsou dodávky z Polska lukrativnější než od místních specializovaných firem.
Je to tím, že se tímto intenzivně nezaobíráme, neskladujeme a obrat tvoří spíše nahodilé v daném
okamžiku výhodné obchody.
Jinak se změnil obchod s chemií. Zde došlo k navýšení o více než 27 milionů korun. Z výše
uvedeného jasně plyne, že náš obchod s chemií provozujeme nejvíce s obchodními firmami. I když
na zvýšení se podílí také zvýšená spolupráce s Ing. Smékalem, který zajišťuje agronomickou službu
u několika zemědělských suběktů. Možná by stálo za to, se zamyslet, jestli by jste nezkusili i vy,

naši akcionáři. K jedné změně přece jen došlo. Zakoupili jsme sklad, takže můžeme krátkodobě
některé přípravky, pro které si zákazníci sami jezdí, skladovat.
Obrat z prodeje byl v roce 2019 přes 507,987 milionů korun. To je cca o 13 milionů více než v roce
minulém. Náklady byly 507,382 mil. Kč, hrubý výnos před zdaněním 1,304 mil. Kč a po zdanění
činil 1,038 milionu Kč.
Předložená zpráva podává finančním ústavům a obchodním partnerům pohled na způsob
hospodaření společnosti, její zaměření a na výsledky, kterých v roce 2019 dosáhla.
Údaje uvedené ve výroční zprávě za rok 2019 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 2019. Účetní
uzávěrka za rok 2019 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:

č.p. 198, 751 44 Polkovice

IČO:

26945304

DIČ:

CZ699006015

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. Leo Štěpánek
Ing. Zdeněk Matyska

Účetní

Renata Heiderová

Počet akcionářů je 23.
Změny ve společnosti v roce 2019
Vzhledem k tomu, že se změnila legislativa k datu 1. 1. 2019 pro oblast daně z přidané hodnoty v
rámci sdružení, tak se od 1. 1. 2020 změnilo naše DIČ na skupinové DIČ.
Získané certifikáty
Společnost vlastní certifikát ISCC, který má uveden i na svých webových stránkách. Stále
spolupracujeme 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 mají 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 vzrostl oproti roku 2018 o více než 14 milionů korun. Při nárůstu
obratu v chemii o 27 milionu a mírně zvýšeném množství zobchodovaných zemědělských komodit,
musíme nutně dospět k nižším realizačním cenám oproti roku 2018.
Obchod s ječmenem se snížil cca o 1000 tun, Z toho však u ječmene sladovnického došlo k
mírnému nárůstu. To je asi poměrně úspěch, vzhledem k tomu, že se k dlouhotrvajícímu suchu
přidala invaze přemnožených hrabošů. Jistě pomohlo i to, že sladovny snížily své nároky na kvalitu,
protože ročník 2019 byl zejména v obsahu dusíku, ale hlavně v podílu předního zrna a propadu,
velmi nepříznivý.
U pšenice se tyto podmínky projevily spíše opačně. Obsah dusíku byl vysoký a ani ostatní
parametry kromě oběmové hmotnosti nebyly problém.
Mák v naší oblasti opět nevyšel, ale vzhledem k tomu, že smlouvy byly opět podepsány a koncoví
odběratelé na jejich splnění nekompromisně trvali, byl tímto výsledek obchodu značně
poznamenán.
Řepka se pohybovala zhruba ve stejných množstvích jako loni, tentokrát sucho plošně poznamenalo
obsah oleje. Z těchto důvodů se snížila realizační cena oproti smlouvám.
Ze všech aspektů, které nás trápí nejvíce je to vliv dlouhotrvajícího sucha na kvalitu sladovnického
ječmene. Vzhledem k tomu, že se kvalitativní parametry zvyšují se stoupající nadmořskou výškou,
může se stát, že bude ploch se sladovnickým ječmenem ubývat, což by bylo pro zemědělství v naší
oblasti velmi nepříjemné.
ROK 2019:

Zboží ( vybrané )

Prodej / t

Ječmen

27 508,758

Pšenice

12 521,906

Kukuřice

2 227,25

Mák

1 262,4

Řepka

7 876,97

Celkem

51 397,284

Prodej hnojiv, přípravků na ochranu rostlin a osiva
Zboží ( vybrané )
Hnojiva t

Prodej / Kč
1 196,26 / 8 708 861,7

Hnojiva ks

121,0 / 1 294 437,8

Hnojiva L

4 124,0 / 592 002,2

Chemie L

73 420,0 / 49 252 653,15

Chemie kg

8 400,11 / 6 617 290,83

Chemie ks

35,0 / 281 501,87

Služby
Pokud jde o poskytování služeb, jedná se zde hlavně o zprostředkování čištění zboží, jeho
skladování a podobně. V roce 2019 jsme dle plánu pronajali čističku v Otaslavicích. Zde jsme
převážně čistili mák a ječmen od dodavatelů, kteří toho sami nebyli schopni.
Dále se jedná o rozbory ve vlastní laboratoři, kde děláme základní rozbory u obilnin, včetně
pádového čísla. Od sezóny 2018 je toto praktikováno a fakturováno našim klientům. Zpoplatněny
jsou komodity, které nejsou námi následně zobchodovány. Ceník služeb je umístěn v laboratoři a na
našich webových stránkách. Nejvíce jsou služby laboratoře samozřejmě využívány v období žní a
tato investice se ukazuje jako velmi užitečná, protože můžeme velmi rychle reagovat na zjištěnou
kvalitu a zboží zobchodovat. Pravidelně též děláme kruhové testy, abychom mohli garantovat
kvalitu rozborů a srovnáváme naše výsledky i s výsledky našich největších obchodních partnerů
(Heineken, Soufflet etc.)
Pokud jde o výši tržeb za služby bude u nás vždy ve službách převažovat doprava. Tuto však pouze
zprostředkováváme.

Investice
V roce 2019 bylo uskutečněno několik investic. Mezi ty nejvýznamější patří nákup kontejneru na

uskladnění chemie v hodnotě 52 985,90,-Kč vč. DPH, zakoupení automobilu a několika strojů od
Farmy Frys s.r.o. v souhrnné částce 2 955 100,-Kč.
Stav zaměstnanců a pracovně – právní vztahy
V naší společnosti zajišťuje činnost celkem 8 osob, přepočtený stav zaměstnanců k datu 31.12. 2019
činí 6 osob zaměstnaných na základě pracovní smlouvy a 2 osoby jsou ve smluvním vztahu na bázi
Smlouvy o sdružení ze dne 12.11.2012.
Následné skutečnosti
Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, které by měly být promítnuty v
účetní závěrce roku 2019.

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

221.976,-

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. 2019 do 31. 12. 2019

Viz. samostatné přílohy.

