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í]ospulaření spotečn.,sli | řoce 201ó ý soahn ěhl |ohledu předslavuje jeíle z ejhoíšíchvýsle ků za
ýnějšíD, ekot|o,\rickýnl pod|,\úúán §e !ři au i nepře§ýěllčiýé
celou dobu íungoýnní. K tlóle se z]níšujícím
yýuunné
ýýk!|!l{ch
ceh obiloýhr, nnku a o?ěllrýtlě i mléka aamenuh)
sniženi
\1slelb, ýe výrcbní obhsti.
pohinu.
Velhi
prupaú
řočnícl
lňeb
š?lžfué|!,sledk} při ,hlizhi jlrrního ječmene d
celloýllch
?okíačující
núkn splečnčs rysokýfii iúenzíJikačníniiklall! losllhné úíob!jako celku, uůsobib shiženíúčeíniho
zisku ploli loltl 2015 o léněř 15 nil, Kč a jeho únýe,i jejednou z. tří histolick! nejniLši.h. y minulém ruce
bfl plůběh klinúických podnnne* oýliýněn .ťlaíiýhěllfurulúlh oblobIn §ucha těsně před začúlkenž í a
naopu*,reslúlým počltsúrlpo zahnjění §kliznž. obl iío íaklory, spofu s nedostaíky v zapojenl p|lostů,
ýýruzně oýliýnilr nnobtýí i kýulilu sklizeného ječuen n múku. Nu poloríech oziných pk tlilt ( pšenice a ře?híI
) se mšlžslívýše uvellené ýlivy zásdně trcpíojeýily. Také wgelace a sklizeň silážníku*nřice, kleíd se sláýá
ýnk yýznlmnější plulinol ,ýrsokýn uýoupe ín ýosevim posllrpu, nebyll plůběhem počasípodslahě
oýlíý,ěm o Po ohroýskéD| ýýpadfu ýl.2015 §e ýrálih olespo,i na ni ě mqvůněrnou úrcýeň. yelni
dobrlch ýýslelků, hohužel po ze ru nulé ýýměře, brlo doslžětlo u pěsíoýání chnele. výknpni cenr ýě'šin|
řosllinnýcl ploduklů se hreůočhěsnlžíly.Nejýíce pal é lo bylo přaúeýšínl realizacě pšenicc ( cca I8 % )
a nlíiku ( lice než 2ó % ). Snut,lou kfi?ilololl loňského ,hu je prulej ječnene jn iho, klú ý nů§k *n
4:sokého obsafu dusIkaťch l.ilek se hepoí]ařilD hl st1,1o!ý| o do iýl{úch slaloynického ječnene yJklýl ani ]
kilogíunl Zllúla na llžhě u lélo kotffOlil! ?řelsíltýuje aú 3 níl.Xč. Nd fl,u s nrlé*em pokíačoýal pokles cen
aslíI oýlný v íoce 20]5. Plop n ýjkupní cen| nlékí!o dalších0,88 Kč / lií. u,ůsobílvoh s nírně níší
dotliýkon stliženífužbr za lulo hla|lní žiýOčišltoukíJhlilih| o léDrěř o 5 nil. Kč. Ulčiíánděje na zlepšení
ý lélo obltlsti ?řišht s konceh roku, kl! xe cem začoln ?,rfulpně zý)šoýaía pro ruk 20]7je předpokhd posunu
ulespoti na hodnol! lokl 20Is. Poziliýeh ý tél, oblasti je pouze Dsoký sfuIa.d užilko|,osli, kde dodá|,koýlch
27,72 lit / KD sice b!k, o téněř 0,5 lil nižšícllnež ý ruce loňském, nicnéně sldle pulří k ,rcjlepšinl ý íegiDnu.

Pře eýšínlýjše lýe e,ú nůýOly jyu příčiltol |elni
s?olečnosti ýed zílnněnhn ýe ýýši a,2 nil. Kč. Celkoýá
h|.l<ých ua 98 hil. Kč t je o 25 nil nižšínež ý |
1,ptoda é elehergie se i přes o?ěí.,ýné prcblémy na
]

5,2

hil

nízkéhocelk|l,ého účefuíhohospodúřskěho |,ýsledkk

hoílno|a í|žebu zeněděbké,ýrubk| předslawje |elni
( ploli roku 2014 o více ež 38 nil. ) . PříjmJ
kogeneračních jednolkách zvýšily asi o 600 lis. Kč na
Kě. yý koht ý ohlaýi plrskrluýaných §fužeĎ brlr ýyššío 400 lis. Kč a předslaýují celken hodnola 2,8

2015

?.ow,zní ýýslelhr mljí ollmz ý ekonomice a,!. Výkoh! celé s?olečnorli p.oli rohu 2015 klesb)
nil. Xč i hsnhlr liroýně pouze I24 nil. Kč. Yrkázaný číst!zisk 2,9 hil. Kěj. osi o l2,5 nil lrižší
než ýr0ce pře lhozin, l je n.fuižšíza poslelnich 13 lel. lnvslič,rI plogltlt, ?o niku ,e i přes špa.né
ckonon,ické |,ýsledk! vnil k tlytahrice ?řelthoďch lel. Proitwslowných 33 mil. Kč je ?řihližně o s nil.
ýrššíhodno.a ncž ručúúčeíniodpb! íIolhotlohého hnotného mljelku společnoslí,Nosnlni progíaryJ
ý Únrci lélo kapilob b}L, slavbhi inwsliy ýýsl(l,bo chneloýých konslřukci na ýjněře cco 22 ha ý ho nolě
8,9 nil Kč a rculizffe komple í přesl ýb! sihižníhožlabl nd středisku VeIký Týnec u 8 hil, Kč, K uftílénu
políleý došlo v oblasíi obnov! lechnik! ý ft]s inné výlobě, kde bJI pořízen ponze noýý sect,t.oj HORSCH
}'otls za 3 mil. Kč l pří§rruj na ý noýeni jakolli ohih,ýill u olejnin Aalfzálol MINIFRA zo hecelých 0,5 nil,
Kč. yýznanné proslředkr ý objenu přes 6 nil Kč §poleč osl opětoýrrě sněřol,alo do hákupu pozenků. Ploli
U|,enené

,éněř o

19

řokll 20ls se ýý,aurě z.llqlšené horpolúřské |,ýsledk! plojeýilr v poklesu celkorého objernu ry?hcefiých nezd
asi o ó,8 % a ?roíi loktl 2014 skoío o l/5. Slítý antžsl,uncůspolečnosli se meziíočltě zýýš o 1p uvníka
na ?očel s3 a ho nola púnrěrné něsičnínzd! |ředsiawje čislku 31.792 Kč ( - 8,9 % ?.oli roku 2015 ).
Ekonohické ztlraýí JúnJ zulhn zůslá|iá stibihlě poziliýní i přes relalivně rysokj ,istalel úýtru ul Če\^é
sllořileln! nú lořízení BPs ýe ýýši 28,I nil.Kč. Bilonce nubiln fu h frnunčn ích zdrojů Jinl! seni konci ruka
l, důsletlku šp{lného hospodářského ýýsledku zllolšihl o ýíce než 15 nil, Kč. Nicnlé ě holnolú cca 73 nil, Kč
disponibilníc|, fnaúníchzlroii ke konci mku sláIe NlřI ý t(tnťi velikoslně podobných zeně.Iělsklch
splečnosll l< tžn nudPúněrnjnl SláIe shčná ekonohickú silwce zóroveň urlrožnilo íoírou Jinnnčn|ch
zúplařek přijnoul u celý |otiský rok do potlnihu 2,10 nil. Kč lircků , Nu tlluhou slrorru na úřotith u
t oshrhutj úvb m RPS spoleánsl za|hlilll 840 íis, Iíč. oblas. celkoýých přiillýth llotllcí s. Proíi .oku
2015 zýýšila $í o 1,5 nil. Kč ( ntýjšeni léněř korcsponduje sěislkou nimořdnhé dotace zn sftho

z?řelthozího lofu ) a předslaýoýtlhl hodhDtu cťn 2],2 nil. Kč.

Mnjelkoýú sílukíurull-s. k 31.12.20l6 lrlěIll úfubtl hlisl. ujícípodobu:

Altiýa : - blloý} l slavb} 73 lrlil. Kč
- slrllmoýil.ýčci 5! mil. Kč
- lnilé porosl|
0 nil. Kč
- zfiřtlll ZS
4 nil. Kč
- zdsob).
40 mil, líč
- unné ? ýry
23 mil Iíč
- pohlelá|I1ý 8ó ntil. Kč
- pehí.e n Ba
27 n,il. Kč
- i,|l,eslice e.loA. 22
, roze, k},
37"til.Kč
li|.Iíč
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- oslaí ilkcie
- 1úl,fizl1!
- úfěry

0 htil. Kč
l00 nril. Kč
6 nil Kč
28 nil. Kč
0 nil Kč
l8 niI.I{č

, řezefl)l
- rezenhiíú l
- neíoztlělehj zísí.202 tnil.Ift
- ollh,ž€nú lu,i
8 nil.Kč
- spk t,li

ltl,i

1 hil.Kě

Počel al{cionářů se pruli hlinulé|,lu obllobí zýý,šil o 8 u le

l|,,ci rokl 2016 řúlil 237,
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o.I nzýohoýého dne, lj. 3].12.2016, ílD dnta ýaiku ,,výročníurřáý!" nedošb k lllh,oýim ýjznanhjn
|le sp,leč osli, o klerých b! bll nutl\o zýIúšíín
4rilsobe i íoltlroýut,
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AGR4 yelki Ti ec, a.s. předpoklátlú, že i ý budouctlu se bulz ý oblusli sýé čhlnosli orie lolllí přeýúbň nu
zeD,ěděIskou pí|loýý.obu,cca 2/3 _ ýýn ?o en,oýlitt,lé ýj,rcbr a piiblifulě I/3, ýýht polílen ýjrub),
s hlavíh| ýýslu?an ýpodobě plotlukce nléka. Mino ň,rrec írpické zen,ělělské uj,robr br
živočišné
s!,olcčnosínňh ročně prolahoýul dsí 4,150 MWh siloýó elelítřhl), zíeali.oýané BPS, kleíúpřensíuýuje
ý llžbách čáslku úsí1s,3 nil, Kč. h|rěsličně je nn řo* 2()t7 wžoúnose fuhijení u tloho čěním
?řestaýb): cl,neloú ubtloýn! na,tř. čechol,ice a alšíýýslMbou asi 20 ho chneloýých konslrukci ýčehě
výsazu- t/ oblasli macfurnizuce bude nimo jillé ?ořizz,, silrlý púsoulJ líaklol CASE Qu furuc 580 PS a wtni
ýýkonná sklí.ec{ luličkl CI-4,1S Lerion 780 TT. Dř^,e plán,ýúnn ah.e ,, Arcál Žl/'' na slřeúisku Yel*ý
Týnec je |.élo íúzipozaslnýend a s jeji reftlizaú,e počílá neilřiw I leleth 20l8 2020.
Výlqe nu čilulosl ý oblasli ýýzkum t ýiwúeJima | ruce 2016 fielealizoýald.
akcie AGRA Valký Týnec, i,s. ý rOQ 20Ió a|i dřípe ne?ořizoýola.
akcionář, s?olečhoý
AG 'llashlí
DITAN^ s.í.o., čle konce u DITANA, ý upbJnulém íoce sýůj ýIas|,\ický
'lýzlrlrlúj
podíI nenaúšila zůslut nn
hodnolě 50,4 píocehtu. Zfrnančníchlrkýiiť zitsíal neuňně l/3 alícioúpodíl na ho.Ltlolě s?otečnosli
OLRENÁ a:š ú došlo kccd 8 % ltátůslu u společ osti Bezuchoýslíá a.s., kde cetkoýý podit fta n,ljeltn

společnosli okluúlně přcds.aýuje 11,0s %,
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Zpróva o vzíazíchmezi Dropoienými osoblmi zg rok 2016 zDracovanó podle
uslanovení § 82 g ndsle.Iných zókona o obchodních korporacích ( ZOK )
Z.E3§9Bj§!] .IGRA

Vellcý Týnec, a.s.

se_sidlen Byslřická 7a4, 7B3 72 velký rýnec
ICo: 25855.t76 jako osoba oýIádani

AGM

l/elhý Týnec, a.s. je yýrobní podnik zaněřený přeyóžfiě na klasickou zemědělskou ťjŤobu
s 2/3 podílem přijmů z rosllin é Produkce a l/3 podíleu z produkce živoči:'né.otlr,20l3je
spLllečnost i lýrobcen energie ( BPS s |ýkofie 0,55
ročnípřodej cca 4,0 Gl|hod ).
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Společnost je ovládaná firmou AG.D]TANA s.r.o,, člen koncemu DITANA, se sidtem Vclká
Bystřice, UI. ČsA 780, PSČ 783 53, IČ: 25828568. Výše podít!l AG,DITANA s.r,o. na ákladním
kapitálu společnosti byla v průběhu celého kalendářni}o roku nemčnná a představovala 50,4 %
na celkovém počttt vydaných akcií.

Skupinu propojených o_sob s touto společnostítvořila dále společnost DITANA s.ř,o,,, se sídlem
ve Velké Bystřici, ul, cSA 780, jejížakcio\"ý podíl na Základnim kapitálu AGRA Velký Týnec,
a,s, činil po celý rok 2016 necelé 0,1 % a má stejné vlastníky jako AG.DITANA s_r.o., čl€n
koncernu DITANA, Podobné vlastníky ma.jí ispolečnosti Ac.Prefarm s.r,o,, lČ 25840011, a
UK,DITÁNA s.r.o., IČ 48401030, kte; nemaji na ákladnírn kapitálu akciové společnosti žádný
podíl, ale účastníse dodávek do firmy nebo jiných vztahů ( finančni ápůjčka§polečnosti
UK-DITANA s.r,o_ ve výši 20 mil,Kč ).
V průběhu íoku 20]6 byly mezi těmito propojenými osobami uzavřeny smlouvy o dodávkách
hnojiv, pesticidů a poradenských služeb v objemu cca l7,18 mil,Kč bez DPH, přičemžceny byly
§tanoveny ve výši obvyklé, Současně byly realizovány i dlouhodobé a křátkodobé finanční
ápůjčkykonkrétně 5 - za slandardních podmínek za úrokovou sazbu 3,o yo p.a. . zůsíatek
zápůjčkyk 3l. J 2.20l6 u společnosti AG.DITANA s.r.o. činiI 25 mil, Kč.
Právní úkony učiněnév zá.jmu těchto osob charakteru např. mimosm|uvniho plnčnína základě
jednostranného Frávního úkonrr, závlzkrr 7litltllt nlčeníneho jednor:á7ového plněni bez uzavřeni
sm]ouvy nebyly v roce 20ló realizovány.

5, Vzájmu

6,
7.
8,

kompenzace výše uvedcných nerealizovaných úkonůn€bylo

osobou činit ádná opatření.

V důsledku vzájemných plněni nevznikla ovládané osobě újma, Všechny smlouvy byly
realizováDy za existence cen běžných v obvyklém obchodním styku.
V této zpráVě nejsou přiloženy smlouvy, kteréjsou předmělem obchodního taj€mstvi,
správnost a úplnost informaci obsažených v této zprávě je potvrzena stanoviskem Dozorčírady
akciové společnosti AGfu{ Velký Týnec ze dne 1.únořa 20l7.
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