Agropodnik Mašovice, a.s., Mašovice 154, 669 02 Znojmo
IČ 136 93 476, DIČ CZ13693476

Výroční zpráva za rok 2018

Za Agropodnik Mašovice, a. s.

…………………………………
ing. Pavel Vybíral
člen představenstva

V Mašovicích, 13. 5. 2019
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Základní identifikační údaje:
Agropodnik Mašovice, a.s., Mašovice 154, 669 02 Znojmo
IČ: 13693476, DIČ: CZ13693476
Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 4634
Právní forma:

akciová společnost

Rozhodující předmět činnosti:

zemědělská výroba

Datum vzniku obchodní společnosti: 19. 12. 1990
Datum transformace:

19. 12. 1992

Datum přeměny právní formy:

10. 4. 2006

Statutární orgán:
předseda představenstva:

Ing. Pavel Vybíral

místopředseda představenstva:

Ing. František Klika

člen představenstva:

Mgr. Miloš Dvořák

Členové dozorčí rady:

Mgr. Marian Jurka
Pavla Holcrová
Irena Wolingerová
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I. Ekonomické zhodnocení roku 2018
Rostlinná výroba
Společnost hospodařila na 2814 ha půdy, bylo oseto 417 ha řepky, 1537 ha pšenice, 247 ha máku,
72 ha slunečnice, 504 ha kukuřice, 7 ha ječmene. I přes nepříznivé klimatické podmínky (sucho)
bylo dosaženo průměrných hektarových výnosů.
Stejně jako v minulých letech je prioritou společnosti nákup zemědělských pozemků.
Živočišná výroba
Společnost provozuje živočišnou výrobu ve středisku Mašovice. I přes snižující se ceny
vepřového společnost plánuje v živočišné výrobě pokračovat.

a) Údaje o důležitých skutečnostech, k nimž došlo po sestavení účetní závěrky
- proběhla běžná hospodářská činnost, mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní
závěrky nenastaly mimořádné skutečnosti.
b) Předpokládaný budoucí vývoj činnosti účetní jednotky
Úspěšnost podniku je přímo závislá na vývoji cen na zemědělském trhu.
c) Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
V těchto oblastech společnost nemá žádné aktivity.
d) Ochrana životního prostředí
integrovaná povolení
existují určitá omezení v podnikání – ochranné pásmo povodí Moravy, NP Podyjí
počet zaměstnanců je stabilní, podstatné zvyšování počtu se neplánuje
e) Příloha – účetní závěrka včetně rozvahy a výkazu zisku a ztrát za rok 2018
f) Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí
Účetní jednotka nemá žádnou organizační jednotku v zahraničí.
g) Zpráva o vztazích propojených osob
Ing. Pavel Vybíral - zpráva přiložena.
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