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Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího
majetku za účetní období roku 2019

VEPASPOL Olomouc, a. s. je zemědělská společnost specializující
jatečnýchprasat.

se na chov a prodej

Podnikatelská činnost je v akciové společnosti prováděnana třech výrobních hospodářských
jednotkách v okrese Olomouc. V roce 2019 se společnost zaměřila na výkrm jatečných prasat
zvláštního chovu. Na hospodářství Velký Týnec probíhá chov prasnic s produkcí selat
výhradně pro hospodářství Dlouhá Loučka. Hospodářství Paseka je již od května 2016
pronajato Zemědělskému družstvu Radiměř, které zde vykrmuje prasata že své produkce
selat.

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti je součástí výroční zprávy společnosti za rok
2019 a je akcionářůmk dispozici.
Cleném představenstva byl na základě schválení valné hromady společnosti od 11. 6. 2018
Ing. Pavel Stonawský, který byl do té doby od října 2017 hmotně právním opatrovmkem
společnosti VEPASPOLOlomouc, a.s.

Českévepřové masoje stále nejohroženější potravinářskou komoditou. Loňskýrok byl pro
chovatele prasat dobrý. Průměrnácenajatečných prasat byla 32, 10 Kč zakg z. hm., cožje o 5
Kč více jak v roce 2018. Hospodařili jsme na 45, 77 ha orné půdy, v katastrálním území
Paseka u Šternberka.
Celkem jsme získali 153 tis. Kč za Jednotnou platbu na plochu a 84 tis. Kč za dodržování
postupů pnzmvé pro klima a životní prostředí. V rámci dotace na opatřem Dobré životní

podmínky zvířat jsme získali 614 tis. Kč. Úspěšníjsme byli i v získávání dalších dotací, např.
podle Zásad, 8. Nákazový fond ve výši 8 851tis. Kč a 20. Zlepšení životních podmínek zvířat
ve výši l 695 tis. Kč. Zelená nafta byla pro nás přínosem ve výši 100 tis. Kč. Zelený bonus
z fotovoltaickéelektrárnyve výši l 165 tis. Kč.

I v roce 2019 byly provedeny investice směmjící do rekonstrukcí jednotlivých stájí. Důraz
klademe na podlahy, technologii knnení, hrazení, osvětlení. Zrekonstruovali jsme halu 4 za
4 341 tis. Kč.
Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2019 činí 5 979 735 Kč.
Projednání řádné účetní uzávěrky bude předneseno v samostatné zprávě. Ze základních
ekonomických výsledků roku 2019:
> Výnosy celkem
> Hospodářský výsledek zaúčetiií období

53 269 tis. Kč
-4133744,67Kč

Představenstvo navrhuje ztrátuzaúčtovatnaneuhrazenouztrátuminulýchlet.
Ekonomické výsledky, ztráta za rok 2019 je dána především vratkou dotací a penále na
pojištění zvířat a plodin z důvodu velikosti podniku od roku 2010 ve výši 1,6 mil. Kč.
Zaměnli jsme se na následující období, ve kterém musíme zvýšit počet odchovaných selat,
držet pnrůstky jatečných prasat, zaměřit se na lepší využití dodávaného tepla z BPS a využít
maximálnědotační tituly.
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