Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2018


Společnost Bílovská zemědělská a.s. byla zapsána v OR 1.3.2004 Krajským soudem
v Plzni. Zároveň je zapsána v evidenci zem. podnikatele u Mě. Úřadu Kralovice –
Obecní živnostenský úřad.



Spol. podniká v zemědělské výrobě, hostinské činnosti, dopravě a dále ve výrobě
obchodu a službách uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona.




Základní kapitál má spol. BZ a.s. upsaný ve výši 57 892 000,-Kč.
Celkem má spol. 246 akcionářů.



Představenstvo spol. pracovalo ve složení:
předseda představenstva

Ing. Janský Pavel

místopředseda představenstva Ing. Kolář Miroslav
člen představenstva pí. Hážová Dagmar
člen představenstva Ing. Koura Vladimír
člen představenstva p. Krofta František



Představenstvo se sešlo na 10-ti jednáních při nichž se projednávali nájemní a
pachtovní smlouvy (jak uzavírání tak výpovědi), předpokládané investice (schválen
plán investic a plán oprav), finanční situace a toky peněz v průběhu roku vč.
finančního plánu, nákupy pozemků a chod BPS.



Spol.se převážně zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou. V RV je zaměřena na
výrobu obilovin k pot. a krm. účelům, částečně se zabývá také množením osiv.



Dalším produktem je ozimá řepka, krmné plodiny na orné půdě a TTP.



V ŽV se spol. zaměřuje na výrobu mléka, chov skotu BTPM a částečně na výkrm
býků.



Ve službách se spol. zaměřuje na vakování (mláto, obilí .), sklizňové práce a
částečně na dopravu a strojní práce. Další činností jsou poskytování stravování,
bytové hospodářství a prodej elektrické energie.



V roce 2018 pracovalo ve společnosti celkem 53 zaměstnanců (37 mužů a 16 žen).



V roce 2018 spol. investovala cca 2,39 mil. do nákupu pozemků a cca 14,32 mil.do
obnovy techniky.



Zařazený investiční majetek v roce 2018 viz. tabulka:

Název:

Investice v Kč :

Pozemky

2.392.340.-

Přečerpávání do KS

157.680,-

Zametací kartáče (aktivní, pasivní)

164.428,-

GPS jednotky

198.000,-

El. Kotel ZK

133.000,-

Fendt 936

5.377.724,-

Čerpadlo BPS

340.000,-

Chlazení kravín

98.000,-

Klimatizace BPS velín

79.300,-

Regulace suška Potvorov

84.000,-

Valtra N 154

1.965.000,-

Merlo

2.683.000,-

Nosič kontejnerů + 3 x konstrukce

914.700,-

Secí stroj optima

1.180.000,-

Podmítač Farmet

816.000,.-

Peugeot Partner

128.000,-



Pro rok 2019 se společnost Bílovská zemědělská a. s. zaměří na zajištění krmného
fondu pro ŽV a BPS, bude pokračovat v případném nákupu pozemků a řešit aktuálně
všechny finanční závazky.



Z obnovy strojního parku je řešen nákup žacích lišt a krmného vozu.



Z dalších investic je výstavba teplovodu do obce. (stavba nové stáje pro mladý
dobytek, případně rekonstrukce sil. žlabu. - máme dokumentaci a stavební povolení).



Přepokládané hospodaření v roce 2019
+ plán investic (teplovod – cca1,5mil.
,krmný vůz, vozík na mléko, větráky na kravín, přiháněč, rotační žací stroje se
shrnováním.)



Vyřešení finančních závazků, zajištění rezervy krmného fondu pro ŽV, zajištění
krmivové základny pro stabilní chod BPS, pokračovat v nákupu pozemků.



Oprava střechy stáj Bílov, výměna oken Potvorov, oprava oplocení stř.,podlaha
v dojírně, sklad nafty, komunikace do stř. Bílov.



Spol. zem. politika EU je postavena na postupném útlumu produkce nových
členských zemí a z toho se odvíjí i opatření zaváděná v našem odvětví. Pod
záminkou ekologie a půdoochranných technologií jsou zaváděna komplikovaná
opatření s cílem snížit ekonomickou efektivnost větších hospodařících subjektů.
Dotované vývozy nadprodukce včetně obměn státních rezerv přes obchodní řetězce
významně ovlivňují ceny na našem trhu, které prvovýrobci i zpracovatelé nejsou
schopni ustát. Útlum zemědělské produkce je prokazatelný z vývoje salda
zahraničního agrárního obchodu podle ČSÚ.

Viz. tabulka

rok

1993

2018

přebytek

779 mil.

37 mld.

Tato bilance se výrazně projevuje jak v hospodářství tak na zaměstnanost a život na
venkově.


Dalším krokem je připravované zastropování přímých plateb pro větší podniky.

Přes tyto negativní slova jsem přesvědčen, že představenstvo udělá vše
pro stabilní fungování společnosti v následujícím období.

