AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí,
se sídlem Třebíčská 1540, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 46982761
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 940

Výroční

zpráva

představenstva

pro řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti
AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí
Představenstvo akciové společnosti AGROPODNIK, a. s., Velké Meziříčí se sešlo
v uplynulém období od minulé řádné valné hromady na svých zasedáních celkem 4x.

Na svých zasedáních řešilo aktuální problémy a záměry společnosti.
Účast na představenstvech byla 100 %.

V letošním roce rozhodlo představenstvo nadále pokračovat v obměně
zastaralého vozového parku na středisku služby. Byl objednán a zakoupen nový
nákladní automobil TATRA PHOENIX – kategorie vozidla traktor, od firmy
Serviscentrum Vysočina s.r.o., Jihlava, za cenu 3 042 300,- Kč bez DPH.Tatraktor
byl osazen fekální nástavbou o objemu 12 000 l, od firmy Agrostar cisterny s.r.o.,
Velká Bíteš, za cenu 480 000,- Kč bez DPH.

V rámci modernizace a rozvoje střediska Silo Žďár a vzhledem k velikosti
nákladních souprav, které navážejí zem. komodity na naše sklady, se jevilo
současné vzorkování jako nevyhovující. Proto byl objednán nový pneumatický
vzorkovač volně tekoucích materiálů BioPro VV05 Standart, od firmy O.K. servis za
cenu 515 000,-Kč bez DPH.
Z důvodu zastaralého a stále více poruchového přístroje Inframatic 8620
rozhodlo představenstvo o zakoupení nového, moderního analyzátoru pro obiloviny,
olejniny, krmné směsi a další produkty DA 7250. Nový analyzátor představuje
důležitý pokrok v NIR analýze: výsledkem je čistší, jednodušší analýza za
současného šetření času. Tento přístroj byl zakoupen od firmy O.K. servis za cenu
1 484 000,-Kč bez DPH.

Na vzorkovací zařízení i nový analyzátor firma podala žádost o dotaci na
plánovanou modernizaci na SZIF, která byla přijata.
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Společnost se v oblasti pracovně právních vztahů kromě zákonných
prostředků řídila dohodou v kolektivní smlouvě. V oblasti ochrany životního prostředí
firma dodržuje veškeré zákonné normy pro ni vyplývající. Společnost nemá
organizační složku v zahraničí. V oblasti aktivit výzkumu a vývoje firma sama nevyvíjí
žádné aktivity.

Ve společnosti nenastaly po rozvahovém dni významné skutečnosti, které by
měly vliv pro naplnění účelu výroční zprávy.

Při hodnocení činností akciové společnosti je možno konstatovat, že podnik plní
poslání, ke kterému byl zřízen, tj. skladuje a distribuuje průmyslová a vápenatá
hnojiva, vyrábí krmné směsi podle podmínek platného zákona o krmivech, provádí
medikaci

krmiv,

obchoduje

se

zemědělskými

komoditami,

provádí

aplikaci

průmyslových hnojiv a kejdy, vápnění, setí kukuřice, chemickou ochranu rostlin,
obchoduje s pesticidy, skladuje zemědělské komodity.
Další činnost společnost zaměřuje k zemědělské prvovýrobě. Provádí průzkum
požadavků na práce a nákupy krmných směsí a plánuje nákupy nových strojů tak,
aby byly uspokojeny požadavky prvovýroby.
Ve Velkém Meziříčí dne 20.4. 2017

Ing. Radvan Kosek
místopředseda představenstva
a ředitel akciové společnosti
AGROPODNIKU. a.s.
Velké Meziříčí
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