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Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři a obchodní partneři !

do rukou se Vám dostává Výroční zpráva společnosti Bobrava a.s., která hodnotí uplynulý
hospodářský rok 2017.
V minulém roce společnost Bobrava a.s. hospodařila se ziskem ve výši 654 tisíc Kč.
V loňském roce jsme hospodařili celkem na 447,59 ha orné půdy. Zabývali jsme se
pěstováním pšenice jarní a ozimé, řepky olejné ozimé, ječmene jarního a brambor. Kvalita
loňské úrody dosahovala rekordních výnosů a špičkových kvalitativních hodnot. Jako v letech
minulých jsme uzavřeli smlouvu na odběr biomasy na 291 ha.
Vozový park jsme rozšířili o nový kolový traktor CASE Optum 300 CVX s navigací.
Náklady spojené s propachtováním pozemků jsme byli nuceni nastavit dle aktuálních cen na
trhu, a proto bylo zvýšeno nájemné za pozemky dle bonity půdy v jednotlivých katastrech.
V průběhu roku jsme opět investovali do oprav stávajících zemědělských budov, do vedení
elektrické energie. Konkrétně jsme investovali do kompletní opravy posklizňové linky, byla
opravena střecha, opláštění, pořízeny nové sítě do sil.
Stejně tak jako v předchozích letech dále hodláme zkvalitňovat a zefektivňovat výrobní
proces nejen v rostlinné produkci, ale v pronajímaných prostorách a poskytovaných službách
a také v provozování stravování. Byly uzavřeny nové dodavatelské smlouvy.
I nadále vidíme nutnost investování do komplexních oprav areálu společnosti.
S podrobnějšími informacemi o našem hospodaření se můžete seznámit v ekonomických
podkladech.
Tímto si dovoluji poděkovat všem našim dlouholetým zaměstnancům, jejichž skladba zůstává
téměř nezměněna, a kteří rovněž přispívají velkým dílem k rozvoji společnosti.
Dále bych chtěl poděkovat všem obchodním partnerům za dlouholetou bezchybnou
spolupráci.

Josef Malý st.
předseda představenstva
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Název:

Bobrava a.s.

Sídlo:

Modřická 205, 664 48 Moravany u Brna

Registrace:

KS Brno, oddíl B, vložka 1578

Den zápisu:

11. dubna 1995

IČ:

607 47 668

DIČ:

CZ60747668

Tel:

547 212 902, 547 212 904

e-mail:

info@bobrava.com

www:

www.bobrava.com

Typ právního objektu:

akciová společnost

Statutární orgán – představenstvo:
Josef Malý st. – předseda představenstva
Josef Malý ml. – místopředseda představenstva
Silvie Malá – člen představenstva
Dozorčí rada:

Jaroslava Malá
Bc. Jarmila Šmídová
Martin Matušů

Základní kapitál:

24 165 000,- Kč
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Hostinská činnost
Zámečnictví, nástrojařství
Opravy silničních vozidel
Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o
největší povolené hmotnosti do 3,5 t včetně, - nákladní vnitrostátní
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 t
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona.
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
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řidiči

