Výročná správa
o hospodárení spoločnosti AGROZAMI, spol. s r.o., Tvarožná 155 za rok 2013
Spoločnosť AGROZAMI, spol. s r.o. Tvarožná 155 v roku 2013 už deviaty rok
podnikania v predmete činnosti-poľnohospodárska prvovýroba /podľa SK NICEzdružené hospodárenie/01.50.0/-od svojho založenia a zápisu do obchodného registra
OS Prešov v oddieli Sro, vložka číslo 15899/p.
V roku 2013 spoločnosť obhospodarovala poľnohospodársku pôdu o výmere
1041,74 ha, z toho orná pôda predstavovala 305,05 ha a lúky a pasienky/TTP/
predstavovali výmeru 736,69 ha. Stavy zvierat k 31.12.2013 predstavovali u
hovädzieho dobytka 273 ks, z toho dojnice 125 ks. Počet ošípaných vo výkrme
predstavoval 543 ks. Výroba kravského mlieka dosiahla hranicu 632 tis. Litrov.
Predaj HD na jatočné účely predstavoval 21 ton a predaj ošípaných na jatočné účely
predstavoval 128 ton. Spoločnosť má vlastný bitúnok na porážanie ošípaných i
hovädzieho dobytka. Úroda obilovín dosiahla 616 ton a úroda repky olejnej 169 ton.
Výsledky podnikania vo finančnom vyjadrení predstavovali v oblasti celkových
výnosov výšku 1 111 487 €. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
predstavovali výšku 674 817 € čo predstavovalo nárast oproti predchádzajúcemu
roku o 15 %, z toho tržby za rastlinné výrobky dosiahli výšku 139 493€ a za
živočíšne výrobky 458 291 €. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, ktoré
predstavujú dotácie resp. priame platby na plochu poľnohospodárskej pôdy,
predstavovali výšku 385 840 €.
Náklady na hospodársku činnosť za rok 2013 dosiahli výšku1 107 999 €. Spotreba
materiálu a energie predstavovala výšku 500 422 € a v tom:
– náklady na pohonné hmoty
105 457 €
– elektrická energia
18 467 €
– osivá a sadba
16 846 €
– priemyselné hnojivá
52 996 €
– krmivá
297 576 €
– prípravky na ochranu rastlín
54 702 €
Spoločnosť mala ročný priemerný evidenčný počet zamestnancov v počte 30 osôb
a ročné mzdy predstavovali objem 163 139 €. Priemerná mzda tak predstavovala na
jedného pracovníka výšku 453 €.
Hospodársky výsledok pred zdanením predstavoval výšku 3 488 €, oproti roku
2012 je to viac, pretože vtedy dosiahol výšku 3 444 €.
Pohľadávky z obchodného styku dosiahli výšku 121 768 € a záväzky z
obchodného styku508 242 €, v tomto druhu záväzkov boli záväzky voči
zamestnancom vo výške 7 581 €. Záväzky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni
predstavovali výšku 18 651 €.
Bankové úvery a finančné výpomoci predstavovali ku koncu roka 2013 čiastku
80534 €. Bankový úver prijatý od SZRB Banky L.Mikuláš vo výške 291 300 € bol do
konca roka 2013 splatený.
Dlhodobý hmotný majetok predstavoval ku koncu roka 707 827 €, v tom:
-stavby predstavovali výšku
560 955 €

-samostatné hnuteľné veci
82 543 €
-základné stado
34 311 €
pozemky
1 190€
Zásoby ku koncu roka predstavovali výšku 322 759 € a v tom:
-materiál
44 388 €
-nedokončená výroba
45 976 €
-výrobky
100 081 €
-zvieratá
132 314 €
Daň z nehnuteľnosti predstavovala výšku 3 491 € a bola rovnaká ako v roku 2012.
Záväzky zo sociálneho fondu predstavujú výšku 4 654 €. Platby do fondov/35,2%,
predstavovali výšku 57 524 €.
Spoločnosť nevlastní nijaký dlhodobý finančný majetok/podielové cenné papiere a
podiely v iných spoločnostiach i dlhodobé cenné papiere ap./.
Navrhujeme, aby zisk po zdanení predstavujúci výšku 2 685,78 € bola na valnom
zhromaždení spoločníkov spoločnosti schválená tak, aby táto výška zisku bola
použitá na ďalší rozvoj spoločnosti.
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