AGRI Loučeň, a.s.
Loučeň 52
IČO: 25140418
OR MS Praha B 4810

Zápis ze řádné valné hromady
konané 21. června 2018 v kanceláři předsedy představenstva AGRI Loučeň čp. 52
Celkový počet hlasů:
Přítomno hlasů:

20000
15960, tj. 79,80 %
5 akcionářů, z toho

4 fyzické osoby
1 právnická osoba

1. Zahájení valné hromady
Jednání řádné valné hromady zahájil ing. Jaroslav Kraus, předseda představenstva,
ve 10,00 hod. přivítáním přítomných akcionářů.
Ing. Kraus sdělil přítomným, že valná hromada byla řádně připravena, akcionáři byli
včas pozváni pozvánkou, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Pozvánka rovněž obsahuje i
hospodářské výsledky společnosti za minulé účetní období. Návrhy usnesení k jednotlivým
bodům jednání obdrželi akcionáři při prezenci a jsou přílohou č. 2 zápisu. Dále konstatoval, že
pozvánka a všechny podklady, a to detailní, byly vyvěšeny na webových stránkách
www.agriloucen.cz a v materializované podobě byly po dobu od odeslání pozvánky k dispozici
v kanceláři společnosti.
Konstatoval, že řádná valná hromada je usnášení schopná, neboť je přítomno
15960 hlasů, což je 79,80 %.
2. Volba orgánů valné hromady
Ing. Kraus navrhl do funkce předsedy řádné valné hromady místopředsedu
představenstva pana ing. Jaroslava Šuka, CSc.. Protože nebyl jiný návrh, nechal valnou
hromadu hlasovat s tímto výsledkem:
Hlasování: pro: 15960 hlasů, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů.
Po konstatování, že pan ing. Jaroslav Šuk, CSc., byl zvolen předsedou valné hromady,
mu předal další řízení valné hromady.
Předseda valné hromady ing. Jaroslav Šuk, CSc., pokračoval ve volbě dalších orgánů
valné hromady. Přednesl návrh představenstva; protože nebyly vzneseny žádné připomínky ani
protinávrhy, nechal hlasovat s tímto výsledkem:
Zapisovatel: ing. Rudolf Klas
Mandátní komise a sčitatelka hlasů: Zdeňka Pokorná
Ověřovatel zápisu: Václav Rulík, ing. Tomáš Hruška
Hlasování: pro: 15960 hlasů, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů.
Předseda valné hromady konstatoval, že orgány valné hromady byly řádně a
jednomyslně zvoleny. Po zvolení orgánů valné hromady přistoupil k dalšímu bodu jednání dle
programu.

3. Zpráva o činnosti představenstva, o podnikatelské činnosti, o stavu majetku
společnosti a o vztazích mezi propojenými osobami v hospodářském roce 1.4.2017
až 31.3.2018
Zprávu přednesl předseda představenstva ing. Jaroslav Kraus. Text zprávy v plném
znění je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Po přednesení této zprávy vyzval předseda VH přítomné k dotazům a připomínkám.
Konkrétní dotazy ani připomínky žádné nebyly, rozvinula se všeobecná rozprava a cenách půdy
bez jakéhokoliv závěru.
4. Zpráva o činnosti dozorčí rady
Zprávu o činnosti dozorčí rady přednesl pan ing. Tomáš Hruška, předseda dozorčí rady
– přednesený text je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
Předseda VH zahájil rozpravu k této zprávě. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil
5. Zpráva auditora, schválení účetní závěrky a rozdělení zisku
Ing. Rudolf Klas přednesl roční závěrku za období od 1.4.2017 až 31.3.2018 a návrh na
rozdělení zisku.
Konstatoval, že všechna důležitá data o majetku společnosti a výsledku hospodaření
(kompletní rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha) jsou obsažena ve výroční zprávě. Pokračoval
pozitivní a stabilní vývoj společnosti a i když během uplynulého období dále klesaly ceny
rostlinných výrobků. Pokles tržeb je hlavní příčinou poklesu zisku. Zisk je použit na investice
(pozemky, stroje) a pokud zatím není použit, tak je ponechán na další rozvoj společnosti.
Společnost dostála všem svým závazkům jak vůči státu, zaměstnancům a
pronajímatelům, tak i dodavatelům. Účetní závěrka a rozdělení zisku za projednávané období
byly ze zákona prověřeny dozorčí radou společnosti, která je doporučuje valné hromadě ke
schválení (viz zpráva dozorčí rady). Dále byly prověřeny rovněž ze zákona auditorskou firmou
DTG Audit, s.r.o., ev. č. 415, která je toho názoru, že „účetní závěrka podává věrný a poctivý
obraz aktiv a pasiv společnosti AGRI Loučeň, a.s., k 31. březnu 2018 a nákladů, výnosů a
výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za hospodářský rok končící 31.3.2018 v souladu
s českými účetními předpisy“. Účetní závěrku je možno použít pro rozhodování valné hromady
o rozdělení zisku.
V rozpravě, kterou po zprávě otevřel předseda valné hromady, se obecně projednávalo
možné pokračování současné auditorské firmy po vypršení současné smlouvy, která vyprší
v roce 2020, bez konkrétního závěru.
6. Závěr
Předseda valné hromady konstatoval, že program řádné valné hromady byl vyčerpán a
přednesl návrh na usnesení k jednotlivým bodům programu:
K bodu 3 programu:
Řádná valná hromada AGRI Loučeň, a.s., Loučeň 52, IČO: 25140418, schvaluje zprávu o
činnosti představenstva, podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a zprávu o vztazích
mezi propojenými osobami za období od 1.4.2017 do 31.3.2018.

K bodu 4 programu
Řádná valná hromada AGRI Loučeň, a.s., Loučeň 52, IČO: 25140418, schvaluje zprávu o
činnosti dozorčí rady společnosti období od 1.4.2017 do 31.3.2018.
K bodu 5 programu
Řádná valná hromada AGRI Loučeň, a.s., Loučeň 52, IČO: 25140418, schvaluje roční účetní
závěrku a rozdělení zisku za období od 1.4.2017 do 31.3.2018 takto (tis.Kč):
účetní zisk
daň z příjmu
nerozdělený zisk

2980
504
2476

Do diskuze se nikdo nepřihlásil a proto nechal hlasovat s tímto výsledkem:
Hlasování: pro: 15960 hlasů, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů.
Předseda valné hromady konstatoval, že usnesení byly schválena. Poděkoval přítomným
za účast, popřál jim mnoho úspěchů v práci pro akciovou společnost i v osobním životě.
Řádnou valnou hromadu v 10.50 hod. ukončil.
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Tomáš Hruška, v.r.
Václav Rulík, v.r.
Zapisovatel:
Ing. Rudolf Klas, v.r.
Ing. Jaroslav Šuk, CSc., v.r.
předseda řádné valné hromady

Příloha č. 1
AGRI Loučeň, a.s., Loučeň 52
IČO: 25140418 , registrace v OR u MS Praha, B 4810

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu AGRI Loučeň, a.s.
Představenstvo AGRI Loučeň, a.s., svolává řádnou valnou hromadu, která se koná dne
21. června 2018 od 10,00 hod. v administrativní budově v Loučeni 52.
Program:
1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva o činnosti představenstva, podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a
o propojených osobách v hospodářském roce 1.4.2017 až 31.3.2018.
4. Zpráva o činnosti dozorčí rady.
5. Zpráva auditora, schválení účetní závěrky a rozdělení zisku.
6. Závěr.
Prezence bude zahájena v 9,45 hod.. Akcionáři se prokazují průkazem totožnosti,
v případě zastupování průkazem totožnosti a úředně ověřenou plnou mocí, která se připojí
k prezenční listině jako její příloha. Zástupce právnické osoby se prokazuje originálem nebo
úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 6ti měsíců, a pokud
není statutárním zástupcem i úředně ověřenou plnou mocí, která se spolu s výpisem či jeho
kopií připojují k prezenční listině jako její přílohy.
Výroční zpráva včetně účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za
období 2017/2018 jsou ode dne 21.5.2018 uloženy k nahlédnutí v pracovní dny od 9,30 hod.
do 13,00 hod. v sekretariátu společnosti v Loučeni 52 a na www.agriloucen.cz.
Loučeň, 9. května 2018

Vybrané údaje o hospodaření společnosti za období 1.4.2017 až 31.3.2018
Rozvaha
Ukazatel/Rok
2017/18
Aktiva celkem
100262
Hmotný inv. majetek
49028
Oběžná aktiva
51234
Zásoby
21635
Pohledávky
5245
Finanční majetek
24354
Pasíva celkem
100262
Vlastní kapitál
90253
Cizí zdroje
10009
- z toho úvěry
6710

2016/17
98935
45954
52981
21346
6535
25099
98935
87777
11157
7451

Výkaz zisku a ztráty
Ukazatel/Rok
2017/18
Tržby
39643
Výkonová spotřeba
27827
Osobní náklady
7509
Odpisy HIM
7180
Ostatní provozní náklady
1220
Ostatní provozní výnosy
9042
Provozní výsledek hospodaření
3249
Finanční výsledek hospodaření
-269
Hosp. výsl. před zdaněním
2980
Hosp. výsledek po zdanění
2476

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami:
Ze smluv uzavřených mezi propojenými osobami, z jiných právních úkonů a ostatních
opatření přijatých nebo uskutečněných ovládanou či ovládající osobou, uvedených ve zprávě,
nevznikla společnosti žádná újma.

2016/17
39722
28149
6892
8504
1295
9123
4363
-329
4034
2524

Příloha č. 2
Návrhy usnesení (případně včetně zdůvodnění nebo vyjádření) představenstva k
jednotlivým bodům programu valné hromady konané 21. června 2018.
K bodu 3 programu:
Řádná valná hromada AGRI Loučeň, a.s., Loučeň 52, IČO: 25140418, schvaluje zprávu o
činnosti představenstva, podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a zprávu o vztazích
mezi propojenými osobami za období od 1.4.2017 do 31.3.2018.
Vyjádření představenstva:
Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího
majetku minimálně jednou za účetní období. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru
jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017/2018 a o
stavu jejího majetku ke dni 31. 3. 2018 a dále shrnuje veškeré důležité informace týkající se
podnikání společnosti.
K bodu 4 programu
Řádná valná hromada AGRI Loučeň, a.s., Loučeň 52, IČO: 25140418, schvaluje zprávu o
činnosti dozorčí rady společnosti období od 1.4.2017 do 31.3.2018.
K bodu 5 programu
Řádná valná hromada AGRI Loučeň, a.s., Loučeň 52, IČO: 25140418, schvaluje roční účetní
závěrku a rozdělení zisku za období od 1.4.2017 do 31.3.2018 takto (tis.Kč):
účetní zisk
daň z příjmu
nerozdělený zisk

2980
504
2476

Odůvodnění:
Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o
obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě.
Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace společnosti.
Představenstvo prohlašuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro rozdělení
hospodářského výsledku a návrh je v souladu s dlouhodobým trendem řízení kapitálu, který
zachovává kapitálovou přiměřenost na úrovni odpovídající podstupovaným rizikům za daných
ekonomických podmínek v ČR.

Příloha č. 3
ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA, HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI A
STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI
(určeno pro řádnou valnou hromadu 21.6.2018)
Vážení akcionáři,
v úvodu této zprávy se krátce zmíním o činnosti představenstva. Představenstvo
zasedalo v období od minulé valné hromady 5x tak, jak to vyžadovaly potřeby společnosti.
Účast členů představenstva byla stoprocentní – představenstvo bylo vždy usnášeníschopné. Na
jednotlivá jednání byli pravidelně zváni a jednání se účastnili členové DR ing. Hruška a
ing. Klas. Dále se jednání účastnil agronom společnosti pan Rulík.
Představenstvo na svých zasedáních především projednávalo základní otázky rozvoje a
fungování společnosti. Zejména představenstvo na svých zasedáních hodnotilo výsledky
v rostlinné výrobě. V současné době AGRI Loučeň, a.s. obhospodařuje 1106,08 ha půdy. I
nadále má společnost zájem nakupovat půdu. V hodnoceném období se podařilo odkoupit 17,43
ha za 4,424.405 Kč ( průměrná cena za ha 253.838 Kč). Celkem vlastníme 169,19 ha půdy.
Díky tlakům konkurence se nákup půdy stává stále finančně nákladnější záležitostí. Ze strany
majitelů pozemků se stupňují požadavky na výši pachtovného. Z těchto důvodů rozhodlo
představenstvo o navýšení pachtovného od. 1.1.2018.
V oblasti dalších investic se společnost zaměřila na obnovu strojového parku. Byl
zakoupen nový teleskopický nakladač Kramer za 2.737 tis. Kč a starší osobní automobil YETI
za 266 tis. Kč. Na opravu strojů bylo vynaloženo 342 tis. Kč. Další investice byly do
rekonstrukcí a oprav budov, respektive jejich zhodnocení. Největší akcí byla výměna střešní
krytiny nad dílnami a spolu s výměnou oken u této budovy byla investována částka 2.619 tis.
Kč. U komplexu čistička-sušička bylo provedeno zastřešení odpadů za 86 tis. Kč. Mimo
investic byla na opravy budov vynaložena částka 644 tis. Kč (oprava fasády na dílně). Veškeré
investice byly hrazeny z vlastních zdrojů mimo nákupu pozemků, kde nám banka refinancovala
5 mil. Kč (nový úvěr). V současné době se rozjíždí výstavba nové víceúčelové haly na
skladování obilovin a olejnin (případně pronájem) v areálu společnosti. Předpokládaná částka
13 mil. Kč bude hrazena z vlastních zdrojů. Plánované dokončení haly - září 2018.
Představenstvo na svých jednáních se taktéž zabývalo mzdovou a sociální politikou.
Rozhodnutím představenstva bude i v letošním roce zaměstnancům poskytnuto 5 týdnů
dovolené a dále bude poskytnut příspěvek na penzijní připojištění ve výši 3 % za základu pro
sociální a zdravotní pojištění.
V neposlední řadě se představenstvo zabývalo přípravou a svoláním dnešní valné
hromady.
A nyní bych přistoupil k hodnocení naší hlavní činnosti, tj. provozování polní výroby.
Naše společnost je především zaměřena na pěstování obilovin. V roce 2017 zaujímaly 46,34 %
oseté plochy. Pokles o 2,5 % ve srovnání s rokem 2016 (o 6,5 % oproti roku 2015). Vlivem

sucha a vysokých teplot v červnu došlo ne k uzrání, ale zaschnutí obilovin (hlavně pšenice),
což mělo za následek nejnižší průměrný ha výnos za poslední čtyři roky (pouze 7,12 t/ha).
Kladem sice je, že se podařilo udržet realizační ceny (respektive mírné navýšení), ale na ceny
roku 2015 můžeme jen vzpomínat.
Porovnání výnosů jednotlivých obilovin s předcházejícími léty je v následující tabulce,
která je doplněna i o realizační ceny obilovin v roce 2016 a 2017.
Obiloviny

2013
t/ha

2014
t/ha

2015
t/ha

Pšenice ozimá
Ječmen jarní
Ječmen ozimý
Tritikále
Žito
Oves

6,64
6,41
5,56
5,29

8,29
5,86
6,13
4,95

4,20

9,03
6,36
5,55
5,55
6,46
2,78

Obiloviny
celkem

6,31

7,79

2016
t/ha

cena
za t/Kč
8,47 3.625,7,61 4.258,6,93 3.299,-

2017
výměra t/ha
ha
421,19 7,40
85,08 6,11

cena
Kč/t
3.698,4.160,-

5,79

4,56
3,87

4.419,3.211,-

7,20

3,05

3.318,-

7,53

8,02

3.635,- 513,47

7,12

3.761,-

Pro doplnění: silážní kukuřice dala výnos 43,81 t/ha při 35 % sušině. Realizační cena
byla 650,- Kč/t, což představuje tržbu 28.475,-Kč z hektaru. Vlivem sucha i u této plodiny
došlo k 10 % poklesu ha výnosu a tím i tržeb.
Druhou významnou skupinou plodin, které pěstujeme, jsou olejniny. V roce 2017 byly
zastoupeny na 31,25 % orné půdy (téměř stejná plocha jako v roce 2016). Tak jako u obilovin,
tak i u řepky byl vlivem sucha průměrný ha výnos nižší o 20 % oproti roku 2016. U řepky jako
u jediné komodity se podařilo dosáhnout vyšší průměrné realizační ceny, než v roce
2016 (o 500 Kč/t) a v roce 2015 (o 120 Kč/t) a zmírnit tak ekonomické dopady sucha.
Přehled výnosů olejnin a realizačních cen je uveden v následující tabulce:
Olejnina

2013
t/ha

2014
t/ha

2015
t/ha

Řepka
Slunečnice

3,60
3,16

4,22
3,29

3,97
2,87

2016
t/ha

2017
cena
výměra t/ha cena
Kč/t
ha
Kč/t
3,97 9.652,- 235,47 3,21 10.179,3,57 10.040,- 110,75 3,49
9.773,-

Další pěstovanou plodinou je hrách, který pěstujeme v rámci greningu od roku 2015.
V hodnoceném období byl pěstován na méně kvalitních půdách, což se projevilo na jeho
výnosu. V roce 2017 bylo dosaženo průměrného ha výnosu 2,85 t/ha a bylo dosaženo průměrné
realizační ceny 4.774,- Kč/t. I na hrách mělo sucho značný vliv. Taktéž u této komodity došlo
k poklesu průměrné realizační ceny o 720 Kč na tuně.
Další pro nás významnou plodinou je cukrová řepa. I v roce 2017 se nám podařilo
navázat na dobré výsledky z předešlých let. Na ploše 71,83 ha bylo sklizeno v průměru 69,40
t/ha při cukernatosti 18,06 %. Znamená to průměrný ha výnos po přepočtu na 16 % cukernatost
80,41 t/ha. Srážky na nečistoty dosáhly výše 15,03 %. Tržba z 1 ha je 54.886,-Kč respektive
61.122,- Kč včetně dotace na citlivé plodiny (pokles tržeb o 10%).

Rozsah poskytovaných služeb, tj. pronájem nebytových prostor, doprava a polní práce
pro cizí byl ve výši 3.398 tis. Kč, což je stejná výše jako v roce 2016. Výše uvedené hodnocení
veškeré výrobní a provozní činnosti se promítá do konečného hospodářského výsledku, který
lze hodnotit jako dobrý.
Podrobnější zprávu a hodnocení z ekonomického pohledu Vám přednese ing. Klas
společně se zprávou auditora, se zněním účetní závěrky a s návrhem na rozdělení zisku za
sledované období.
Než tak učiní, je ještě mojí povinností dle § 82 Zákona o obchodních korporacích vám
předložit zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou v období 1.4.2017-31.3.2018.
Přímou ovládající osobou naší společnosti je podle struktury vlastníků společnost VP
AGRO, spol. s r.o., se sídlem v Praze 6, Stehlíkova 977, IČO:44268114, včetně společníků –
stav k 31.3.2018 je následující:
Skupina VP AGRO vlastní celkem
79,25%
Z toho: VP AGRO, spol. s r.o. IČO: 44268114
78,50%
Ing. Jaroslav Šuk, CSc. Společník VP AGRO
0,06%
Ing. Tomáš Hruška, společník VP AGRO
0,59%
Ing. Milan Prokop, společník VP AGRO
0,10%
Žádné nepřímo ovládající osoby, ke kterým měla naše společnost vztah v účetním období ve
smyslu § 82 Zákona o obchodních korporacích nejsou. Žádné další osoby nebo společnosti,
které by nepřímo ovládaly naši společnost, nám nejsou známy.
Zpráva o propojených osobách je samostatným dokumentem, který je přístupný
veřejnosti v sídle společnosti a ve sbírce listin Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Praze
(přístupno i přes internet). Obsahuje výčet veškerých vzájemných plnění mezi podniky ve
skupině, tj. VP AGRO, ZEAS Oskořínek, Česká osiva Nové Město, Agrokomodity, Farma
Bobnice, Ronovka spol. s r.o. a Zemědělská společnost Horní Krupá. Vzájemné vztahy lze
charakterizovat slovy:
- přijatá a poskytnutá plnění byla vzájemně zúčtována v běžných obvyklých cenách,
- žádná opatření ve smyslu zákona o obchodních korporacích (s výjimkou hospodářských
smluv) v zájmu nebo na popud propojených osob nebyla učiněna nebo přijata,
- ze smluv uzavřených mezi propojenými osobami, z jiných právních úkonů a ostatních
opatření přijatých nebo uskutečněných ovládanou či ovládající osobou, uvedených ve
zprávě, nevznikla společnosti žádná újma,
- žádné další právní úkony v zájmu propojených osob nebyly učiněny.
Děkuji za pozornost.

Příloha č. 4
ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY
(určeno pro řádnou valnou hromadu 21.6.2018)
Vážení akcionáři,
Dovolte mi, abych vás seznámil s činností dozorčí rady.
Dozorčí rada pracovala ve složení:
Ing. Tomáš Hruška, předseda
Ing. Rudolf Klas
Ing. Klára Křečková
Dozorčí rada se na svých jednáních sešla celkem pětkrát. Členové dozorčí rady byli
zváni na schůze představenstva a všech jeho jednání se zúčastnili. Mezi schůzemi
představenstva byla dozorčí rada průběžně informována členy představenstva i dalšími
funkcionáři společnosti o aktuální činnosti a výhledech a plánech společnosti po celé období.
Dozorčí rada vykonávala v průběhu roku kontrolní činnost se zaměřením na klíčové
oblasti společnosti. Zejména na hospodaření dle účetních výkazů, dodržování závazných
předpisů a dodržování usnesení valné hromady. Dále byly provádění kontroly dodržování
splatnosti pohledávek a závazků, uskladnění vlastních výrobků, evidence akcionářů a na
provádění inventur. Při této činnosti dozorčí rada konstatovala, že skutečné fyzické stavy
majetku souhlasí se stavy vedenými v účetních knihách. Kontrolní nálezy byly projednávány
průběžně.
Dozorčí rada rovněž odsouhlasila roční účetní závěrku společnosti za účetní období od
1.3.2017 do 31.3.2018, Výroční zprávu AGRI Loučeň a.s., Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát,
Přílohu účetní závěrky a Zprávu o vztahu mezi propojenými osobami §82 a násl. Zákona o
obchodních korporacích. Zástupce dozorčí rady se účastnil auditu za stejné období. Dozorčí
rada doporučuje valné hromadě schválit předkládanou roční závěrku a rozdělení zisku.
Závěrem mě dovolte, abych jako předseda dozorčí rady poděkoval členům dozorčí rady
a představenstvu za jejich práci během uplynulého roku i během celého volebního období.

