
  Farmári na Slovensku 
 Slovenskí farmári dosiahli v roku 2014 rekordné úrody a v roku 2015 sa zrejme pre suché leto vrátili späť k priemerným. Ich slabé finančné výsledky tomu nezodpovedajú―sektor ako celok v rokoch 2013-14 zaznamenal nulové ziskové marže. Slovenská poľnohospodárstva a potravinárska komora (SPPK) hodnotí minulé roky ako neúspešné a viac optimizmu nemá ani pre blízku budúcnosť. Napriek tomu osem silných skupín, ktoré sa vyprofilovali v slovenskom poľnohospodárstve, dosahuje slušné výsledky a relatívne vysoké zisky. Tieto skupiny často vstupovali do fariem v existenčných problémoch a pomerne rýchlo sa im ich darí ozdravovať. Pomáha im zameranie na kvalitu, investície a inovácie. Veria, že pri kvalitnom vedení môžu byť aj farmy na Slovensku dlhodobo vo veľmi dobrej finančnej kondícii. Za kľúčové pri hospodárení považujú dôraz na efektivitu všetkých procesov a úspory z rozsahu. Pri vstupe do družstiev redukujú počet zamestnancov zhruba o tretinu, obmedzujú živočíšnu výrobu, investujú do nových poľnohospodárskych technológií a skladovacích kapacít. Na rozdiel od SPPK, ktorá neustále poukazuje na zlé počasie, zlé úrody alebo zlé ceny, ako aj nízke dotácie, zástupcovia týchto skupín ukazujú, že farmy môžu byť dlhodobo stabilným podnikateľským sektorom.  Úroda základných poľnohospodárskych komodít dosiahla v roku 2014 rekordné úrovne, najmä vďaka dobrému počasiu. Pri obilninách, olejninách a cukrovej repe o polovicu prevýšila úroveň roka 2012. Na rok 2015 Štatistický úrad aj farmári odhadujú úrodu na úrovni priemeru posledných piatich rokov. Jarná úroda bola na úrovni roka 2014, suché leto ale postihlo hlavnú jesennú úrodu.  Tabuľka 1 Úroda základných poľnohospodárskych plodín tona na hektár 
 2012 2013 2014 2015* 
Obilniny 3,8 4,5 6,0 5,2 Olejniny 2,0 2,4 3,1 2,3 Zemiaky 18,5 18,3 19,6 20,0 Cukrová repa 45,3 56,3 69,8 51,2 
* odhad podľa stavu k 15. septembru 2015 Zdroj: Štatistický úrad, Symsite Research  Napriek rekordnej úrode v roku 2014 zaznamenali farmári pokles celkových tržieb o 2,7%, na 2,3 mld €. Za nižšími tržbami bol najmä pokles cien komodít, keď ceny na Slovensku reagujú na ich vývoj na svetových trhoch a v okolitých krajinách. Sektor ako celok dosiahol miernu stratu, podobne ako v roku 2013. Nezopakoval tak zisky z rokov 2011-12.  Tabuľka 2 Základné ekonomické ukazovatele za poľnohospodárstvo  v mil. €, index v % 
 2012 2013 2014 zmena 2014-13 
Výnosy 2.362,9 2.349,1 2.285,0 97,3 Náklady 2.327,9 2.351,6 2.289,7 97,4 Výsledok hospodárenia 35,0 -2,5 -4,7 - Pridaná hodnota 462,5 419,1 386,5 92,2 Tržby za vlastné výrobky 1.584,2 1.515,6 1.545,0 102 - z toho rastlinné 902,9 804,9 850,0 105,6 - z toho živočíšne 681,3 710,7 695,0 97,8 Podpory 837,7 713,2 705,3 98,9 Podiel podpôr na výnosoch  35,5 30,4 30,9 - 
Prameň: Zelená správa MP, NPPC-VÚEPP, Symsite Research  Do slovenských fariem začali počas poslednej dekády vstupovať silní investori. Silné sú štyri skupiny dánskych farmárov, ktoré na Slovensko priniesli know-how zo svojej domovskej krajiny. Všetky skupiny―FirstFarms, Dan Agrar, Donau Farm a Pigagro―tu dosahujú slušné ziskové marže, zväčša v živočíšnej výrobe. Okrem nich ale do slovenských družstiev investujú aj domáce skupiny, ktorých hlavná oblasť podnikania bola predtým iná (skupina E.X.A.T. A-Group Jána Sabola, ako aj Jozef Špirko s Petrom Ondrom). Skupiny Gamota (Anton Zsigo) a Agrofert (Andrej Babiš) zas predtým dodávali farmárom osivá a hnojivá a postupne vstúpili aj do prvovýroby. Všetky tieto skupiny majú ročné tržby z družstiev nad 20 mil. €.  
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Osem najväčších skupín dosiahlo v roku 2014 kumulatívny čistý zisk 14,9 mil. € pri tržbách 337,6 mil. €. Iba jedna z týchto skupín, družstvá s podielom Agrofertu, bola v strate. V roku 2013 pritom týchto osem skupín zaznamenalo stratu 3,5 mil. €, najmä pre 6,3 mil. € stratu fariem skupiny okolo Jána Sabola.  Tabuľka 3 Hospodárske výsledky najsilnejších skupín v slovenskom poľnohospodárstve plocha v hektároch, finančné výsledky v mil. € 
  Plocha  Dotácie* 2014 Výnosy  Čistý zisk  Výnosy 2013 Čistý zisk 
Gamota 65.600 12,365 113,298 4,297 100,513 0,943 E.X.A.T. A-Group 14.800 3,393 42,849 2,968 27,581 -6,347 First Farms 9.200 1,831 39,363 1,032 32,936 -0,572 Dan Agrar 6.300 1,421 38,651 4,052 40,734 4,094 Agrofert 25.700 4,916 32,390 -0,560 33,103 -1,435 Donau Farm 12.000 2,413 30,695 1,403 29,949 -0,380 Špirko a Ondro 18.000 5,195 20,338 0,470 18,556 -1,054 Pigagro 3.000 0,864 20,024 1,216 21,974 1,300 SPOLU 154.300 32,399 337,607 14,879 305,346 -3,450 
Zdroj: registeruz.sk, apa.sk, Symsite Research * platby medzi 16. októbrom 2013 a 15. októbrom 2014 od Poľnohospodárskej platobnej agentúry. Obsahuje platby na plochu, vyrovnávacie príspevky, osobitné podpory, platby na cukor, platby na ovocie a zeleninu, podpory na konzumáciu, podporu inovácií, a pod.   Tieto skupiny hospodária spolu na ploche vyše 155.000 hektárov, čo je 8% z celkovej výmery využitej poľnohospodárskej pôdy na Slovensku v objeme 1.921.157 ha. V roku 2014 mali iba 5% podiel na celkovom objeme dotácií vyplatených do poľnohospodárstva, ktoré spolu činili 705,3 mil. €. Ich výnosy ale predstavovali až 15% celkových výnosov poľnohospodárstva. Výnosy ich fariem v roku 2014 medziročne vzrástli o 11%, oproti 2,3% poklesu v celom sektore. Títo investori zväčša preberali družstvá v existenčných problémoch, ale dokázali ich hospodárenie postupne zlepšovať. Zo straty 3,5 mil. € v roku 2013 sa dostali do zisku 14,9 mil. € o rok neskôr. Za rok 2015 očakávajú ďalšie zlepšenie hospodárenia.  Aj zo štatistík Ministerstva pôdohospodárstva vyplýva značná diferencovanosť jednotlivých fariem na Slovensku. Zhruba 7% poľnohospodárskych podnikov v roku 2014 bolo vysoko prosperujúcich s ročným ziskom nad 280.000 €. Tieto podniky vytvorili až 67% celkového zisku v poľnohospodárstve. Ich podiel na pôde dosahoval 16%, mali rovnaký podiel na celkových štátnych dotáciách, ale mali až 24% podiel na výrobe. Aj táto štatistika tak potvrdzuje rôznorodosť hospodárenia fariem.  Jednou z častých ponôs slovenských farmárov sú nízke štátne dotácie, najmä v porovnaní so západnou Európou. Celkové štátne dotácie do poľnohospodárstva v roku 2014 predstavovali 705,3 mil. €. Najväčší podiel mali priame platby (57%) a výdavky na rozvoj vidieka (27%; rôzne investičné dotácie cez EÚ fondy). Zostávajúcich 16% tvorili najmä výdavky na všeobecné služby. V roku 2013 činila priemerná platba na pôdu (hlavná časť dotácií) na Slovensku 247 €/ha, v porovnaní s 343 € v 15 „starých“ členských krajinách EÚ. V západnej Európe sa ale dotácie postupne znižujú, kým na Slovensku Ministerstvo pôdohospodárstva očakáva, že podpora v rokoch 2014-20 bude o 35% vyššia v porovnaní s rokmi 2007-14. Pre slovenský poľnohospodársky sektor to bude znamenať o 250 mil. € vyššie dotácie ročne (ekvivalent 11% výnosov za rok 2014). To vytvorí priestor na podstatné zlepšenie výsledkov slovenských fariem, aj vďaka vyššej konkurencieschopnosti ich produkcie na domácom aj zahraničných trhoch. Farmári zvýšenie dotácií na plochu vítajú, aj keď bude čiastočne kompenzované nižším objemom investičných dotácií. Pri investičných dotáciách sa najmä menší farmári sťažujú na ich subjektívne udeľovanie „spriazneným“ farmárom. To je problém, ktorý sprevádza čerpanie EÚ fondov na Slovensku vo všeobecnosti. Väčšie skupiny verejne subjektívnosť udeľovania investičných dotácií nekomentovali.  Ak mi to finančná situácia umožňuje, družstvá sa vo všeobecnosti snažia kupovať pôdu, na ktorej hospodária. V priemere je ale stále až 90% využitej poľnohospodárskej pôdy na Slovensku prenajatej. U silných skupín je tento podiel vyšší, až k 40%. Cieľom skupovania pôdy je stabilizácia fariem. Do vlastnej pôdy smelšie investujú a dlhodobo sa o ňu starajú. Veľké skupiny do nákupu pôdy smerujú veľkú časť svojich investícií, často aj polovicu. Nevyužívajú štátnu schému dotovaných úverov na nákup pôdy, tá je určená pre menších začínajúcich farmárov. Na kúpu pôdy využívajú aj bankové úvery.  Veľkým problémom farmárov vždy bolo a bude počasie, na Slovensku najmä nízke a nepredvídateľné prírodné zrážky. Podľa údajov SHMÚ boli v rokoch 2010-15 tri roky zrážkovo podpriemerné (2011, 2012 a 2015) a tri nadpriemerné (2010, 2013 a 2014). Počet „suchých“ rokov bude zrejme postupne narastať a navyše zrážky budú čoraz viac nárazové. Ani veľké skupiny sa ale zatiaľ nepúšťajú do budovania 

―v roku 2014 už dosiahlo zisk 

Dotácie stále nízke, ale budú rásť 

Až 90% pôdy sa prenajíma 

Nedostatok zrážok majú riešiť závlahy 



  
zavlažovania polí. Zavlažovacie systémy by do veľkej miery odstránili neistotu ohľadom zrážok, ide však o veľkú investíciu podmienenú existenciou zdroja vody (napr. jazero). Farmári preto vítajú plány vlády investovať do obnovy meliorizačných systémov. Vláda už 20. novembra 2014 schválila Koncepciu revitalizácie hydromelioračných sústav. Celkové investície do tohto obnovy závlahových systémov odhaduje koncepcia na takmer 70 mil. €, z čoho 55% by mali hradiť EÚ fondy. Investičný program by sa mal začať realizovať v roku 2016 a mal trvať do roku 2020.  Zaujímavé sú rôzne stratégie pri predaji úrody. Všetci farmári zdôrazňujú potrebu kvalitných skladovacích priestorov, aby mali slobodu predávať v čase, ktorý si sami vyberú. Hoci so skladovaním sú spojené náklady a uskladnené zásoby viažu hotovosť, na druhej strane farmárom umožňujú vyčkať na lepšie ceny. Tie nemusia prísť a preto napr. dánska skupina Donau Farm sa snaží predať tretinu úrody ešte pred žatvou, tretinu do Vianoc a zvyšok neskôr. Zaujímavý je postup fariem Agrofertu a Gamoty, ktoré majú v skupine svojho vlastníka aj silných obchodníkov s poľnohospodárskymi produktmi. Obe skupiny sa snažia predať aspoň polovicu úrody hneď, len čo cena dosiahne úroveň garantujúcu aspoň pokrytie nákladov. So zvyškom sa „hrajú“ v očakávaní možných lepších cien neskôr. Farmy skupiny okolo Jána Sabola sa tiež snažia nepredávať celú úrodu naraz, ale aspoň s časťou čakať na lepšie ceny. Všetci farmári, ako aj obchodníci s potravinárskymi komoditami, ale zdôrazňujú veľkú volatilitu a nepredikovateľnosť cien komodít.  Minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek často hovorí o zvyšovaní zamestnanosti v poľnohospodárstve. To v roku 1990 zamestnávalo ešte 351.000 ľudí, ale koncom tretieho štvrťroka 2015 už iba necelých 79.000. Za posledné tri roky pritom zamestnanosť vzrástla o 5%. Investori vstupujúci do družstiev okresávajú zamestnanosť, zväčša o tretinu. Nevidia pritom potenciál na tvorbu nových pracovných miest na farmách, skôr očakávajú ďalší pokles. Moderné stroje a technológie totiž znižujú potrebu ľudskej pracovnej sily. Potenciál tvorby pracovných miest vidia skôr v potravinárstve, t.j. spracovaní poľnohospodárskej produkcie.     

Úroda sa predáva, keď sú dobré ceny 



  
Gamota 
 Najväčším investorom v slovenskom poľnohospodárstve je skupina Gamota, ktorú ovláda Anton Zsigó. Začínala obchodom s obilím a dodávkami hnojív či chemikálií. Postupne začala skupovať družstvá. Podľa médií aj konkurentov často kapitalizovala pohľadávky v družstvách, ktoré nedokázali splácať svoje dlhy. Zsigó kapitalizáciu pohľadávok popiera. Podiely skupiny Gamota v družstvách sú rôzne, od minoritných po majoritné. Podiely má v 30 družstvách, ktoré spolu hospodária na asi 66.000 ha: PD Levice, RD Hangas, PD Svodin, PD Hron, PD Kolta, DA Mužla, Agroavar DA Bíňa, Agrodružstvo Kameničná, Agroekospol, Hospodár, PD Tvrdošovce, PVOD Martovce, Združenie agropodnikateľov, PD Lieskovec, RD Cerovan, RD Rumanová, Poľnolesy Dubina, Gazda Slovakia, Medzicilizie, PD Horná Nitra, PPVOD Domovina Dulovce, Supro Plus, Gamota – Agro, Gamota VD, Agrok, Agrok Svinica, Agrok Bracovce, AGROK Orlov, Dona Veľké Revištia, Hydináreň Zámostie. Vlani dokázali zvýšiť tržby o 13% na 113,3 mil. € a čistý zisk zvýšili 3,5-násobne na 4,3 mil. €.   Tabuľka Družstvá skupiny Gamota 

 2014 2013 
Výnosy  113,298 mil. € 100,513 mil. € Čistý zisk  4,297 mil. € 0,944 mil. €    Plocha 65.559 ha  Dotácie  12,365 mil. €  

Zdroj: registeruz.sk, apa.sk, Symsite Research  Anton Zsigó očakáva, že výsledky jeho fariem za rok 2015 budú horšie v porovnaní s rokom 2014. Dôvodom je najmä sucho v lete 2015, ktoré zhoršilo hlavnú jesennú úrodu, najmä kukurice a sóje, ale aj repky. Sťažuje sa aj na nízke ceny hlavných plodín. Tieto dva faktory podľa neho tržby jeho fariem v roku 2015 znížia v medziročnom porovnaní o 15 mil. € (13%).  Anton Zsigó začal farmy skupovať ešte predtým, ako okolo roku 2005 začali do poľnohospodárstva vstupovať silní investori. Družstvá kupoval v rôznom stave, ale iba vtedy, ak hospodárili na kvalitnej pôde, boli v geografickej blízkosti jeho už existujúcich aktivít a pestované plodiny či živočíšna výroba bola kompatibilná s inými jeho družstvami. Vo veľa prípadoch bol za predajom družstiev fakt, že ich predchádzajúce vedenie nemal pri odchode do dôchodku kto nahradiť―ich deti nemali záujem. Z tohto dôvodu je na predaj relatívne veľa fariem aj v súčasnosti. Záujemcov o kúpu fariem je tiež relatívne dosť a to vytláča ich ceny nahor. Podľa Antona Zsigó zahraniční investori sú ochotní platiť za farmy vyššie ceny ako domáci. Po vstupe do družstiev redukoval Zsigó zamestnanosť, často o tretinu, vďaka investíciám do novej techniky. Živočíšnu výrobu vo svojich družstvách sa snaží udržovať. Expanziu v tejto oblasti pripúšťa iba v prípade zmeny dotačných podmienok, t.j. zvýšení dotácií. Ak táto zmena nepríde do roka, zvažuje likvidáciu živočíšnej výroby. Pripúšťa ale, že živočíšna výroba môže byť aj na Slovensku zisková. Jeho družstvá však nemajú know-how aké aj na Slovensku majú dánski farmári. V tomto ohľade predstavuje problém aj ruské embargo na dovoz potravín z EÚ, reakcia na sankcie EÚ voči Rusku. Ruské embargo prispelo k prebytku mlieka a jeho nízkym cenám aj na Slovensku. Ceny boli v novembri 2015 medziročne o 17% nižšie.   Skupina investuje veľa peňazí do pôdy. V súčasnosti jej farmy vlastnia 22% pôdy na ktorej hospodária. Investície smerujú aj do skladovacích kapacít. Gamota je aj veľkým obchodníkom s poľnohospodárskymi komoditami. V súčasnosti má skladovacie kapacity v objeme 340.000 ton plodín.  Skupina má veľa fariem na úplnom juhu Slovenska a najviac je tak vystavená hrozbe sucha. Preto zvažuje, že bude investovať do zavlažovania aj z vlastných zdrojov a to aj v prípade, ak štát nerozbehne projekt výstavby zavlažovacích zariadení. Náklady Zsigó odhaduje na 1.500 – 2.000 €/ha, podmienkou je samozrejme zdroj vody. V súčasnosti má závlahy vybudované na zhruba 1.300 ha pôdy (2%).  Skupina Gamota v minulosti investovala aj do bioplynových staníc, ktoré spracúvajú biologický materiál na elektrinu. Zsigó hovorí, že pôvodné ziskové kalkulácie sa ukázali byť príliš optimistické a v súčasnosti už ďalšie investície v tejto oblasti neplánuje.    



  
E.X.A.T. A-Group (Ján Sabol) 
 Skupina podnikateľov okolo Jána Sabola má v súčasnosti podiely v desiatich farmách, ktoré hospodária na takmer 15.000 hektároch. Vlastní ich cez firmu E.X.A.T. A-Group, ktorá pupovala najmä družstvá v problémoch. To vysvetľuje stratu 6,3 mil. € za rok 2013. V roku 2014 už ale tieto družstvá vyprodukovali kumulovaný čistý zisk 3,0 mil. €. Skupina vlastní nasledovné farmy: PS Dolné Saliby, PD Veľké Blahovo, PD Jurová, PD Orechová Potôň, PD Dolný Štál, MKM – Stred, Agro – MAT, Agro Polianka, PD v Ohradoch a PD Horná Potôň.   Tabuľka Družstvá skupiny okolo Jána Sabola 

 2014 2013 
Výnosy  42,849 mil. € 27,581 mil. € Čistý zisk  2,968 mil. € -6,347 mil. €    Plocha 14.745 ha  Dotácie  3,393 mil. €  

Zdroj: registeruz.sk, apa.sk, Symsite Research  V poľnohospodárstve chce pôsobiť ako dlhodobý investor. Farmy začala skupovať postupne od roku 2009. Jednou z hlavných aktivít firiem okolo Jána Sabola je totiž výroba bio-aditív do palív, kde spracúva najmä kukuricu. Vlastné farmy mierne stabilizujú dodávky pre túto výrobu. Od roku 2013 ale svoje akvizičné plány v poľnohospodárskej výrobe zastavila. Dôvodom bola vysoká strata, na ktorú reagovala tvrdými úspornými a konsolidačnými opatreniami. Tie sa týkali najmä zamestnanosti, ale aj koncentrácie živočíšnej výroby. V nej sa na Slovensku podniká zložito najmä pre systém dotácií, ktoré sú v západnej Európe oveľa vyššie a vedú k lacným exportom mäsa na Slovensko. Skupina preto skoncentrovala chov hovädzieho dobytka na štyri farmy, z predchádzajúcich deviatich. Chov ošípaných úplne zastavila. Skupina napriek tomu vidí v chove ošípaných budúcnosť a chce ju opäť naštartovať. Pre túto investíciu žiada aj EÚ dotácie na technológie. Okrem dotácií je potrebné aj know-how, ktoré majú napr. dánski farmári.   Výsledky za rok 2015 ovplyvnilo, rovnako ako u ostatných farmárov, počasie a letné sucho. Šéf fariem v skupine Vladimír Tvaroška hodnotí úrodu ako vcelku priemernú. Veľmi zlá bola úroda pri kukurici, ktorá je navyše sprevádzaná nízkymi cenami. Iné plodiny ale dokázali tento výpadok kompenzovať. Keďže skupina stále chová dobytok na mlieko, súčasné nízke ceny mlieka jej spôsobujú straty. Ceny v novembri 2015 boli medziročne o 17% nižšie. Hospodársky výsledok za všetky farmy by mal byť lepší ako v roku 2014, aj pre spomínané konsolidačné a úsporné opatrenia. Výsledkom pomohli aj investície do poľnohospodárskej techniky. Vďaka dobrým vlaňajším výsledkom chce skupina opäť pokračovať v akvizíciách. Verí totiž, že úspešne sa dá vo farmách podnikať iba vo veľkom. Záujem má najmä o farmy, ktoré sú v blízkosti jej existujúcich fariem, hospodária na kvalitnej pôde a majú dlhodobé nájomné zmluvy na pôdu. V akvizíciách ju podporujú aj očakávania zvyšovania štátnych dotácií do poľnohospodárstva.  Skupina v rokoch 2014-15 investovala 6 mil. € ročne. Smerovali do nákupu pôdy, poľnohospodárskej techniky (traktory, stroje) a skladovacích kapacít. V roku 2014 smerovali investície najmä do živočíšnej výroby, vlani už skôr do rastlinnej. Tvaroška zdôrazňuje, že podobná výška investícií je potrebná na udržanie konkurencieschopnosti a dobrých hospodárskych výsledkov.   Farmy skupiny Jána Sabola vlastnia iba niečo vyše 10% pôdy na ktorej hospodária. Nízky podiel vlastnej pôdy sťažuje dlhodobé investície, napr. do zavlažovania. Podiel vlastnej pôdy by skupina rada zvýšila, problémom je ale rozdrobené a nejasné vlastníctvo pôdy, ako aj príliš vysoké cenové očakávania vlastníkov. Do zavlažovania pôdy na úplnom juhu Slovenska chce skupina investovať iba v prípade, ak získa aj dotácie z EÚ fondov.  Skupina je jedným z mála investorov v poľnohospodárstve, ktorý pestuje aj rýchlorastúce dreviny. V súčasnosti ich majú na rozlohe asi 200 ha. Ide najmä o pravidelne zaplavovanú pôdu, kde by bolo pestovanie iných plodín problematické. Skupina neplánuje stavať vlastné elektrárne na biomasu, ani bioplynové stanice.    



  
Agrofert 
 Spoločnosť Agrofert Andreja Babiša, českého ministra financií a zároveň najbohatšieho Čecha, na Slovensku vlastní farmy cez svoje dcérske spoločnosti Agropodnik Trnava, ACHP Levice a Tajba. Vlastní podiely v nasledovných družstvách: PD Bátovce, PD Beša, PD Okoč-Sokolec, PD Horné Obdokovce, PD Považie Považany, RPD Chochoľná, Agro – Váh, PD Ludanice, Dolina, Agrospol Košice, Novoves a Agrofors. Spolu hospodária na takmer 26.000 ha. V roku 2014 zaznamenali stratu 0,6 mil. € pri výnosoch 32,4 mil. €.  Tabuľka Družstvá skupiny Agrofert 

 2014 2013 
Výnosy  32,390 mil. € 33,103 mil. € Čistý zisk  -0,560 mil. € -1,435 mil. €    Plocha 25.740 ha  Dotácie  4,917 mil. €  

Zdroj: registeruz.sk, apa.sk, Symsite Research  Cieľom Agropodniku Trnava (Agro – Váh, Dolina, PD Okoč-Sokolec, RPD Chochoľná, PD Považie Považany; spolu asi 10.000 ha) je expandovať na dvojnásobok súčasnej výmery do dvoch rokov. Vlani sa zamerali na centralizáciu administratívnych činností, nákupu či predaja, ako aj konsolidačné opatrenia, ktoré by už za rok 2015 mali dostať hospodárenie ich fariem do zisku. Riaditeľ Agropodniku Trnava Emil Macho zdôrazňuje výhody, ktoré majú družstvá začlenené do Agrofertu. Tie sú súčasťou vertikály, od výroby hnojív a dodávky osív až po predaj produkcie a výrobu potravín. Aj pri expanzii si Agrofert vyberá družstvá, ktoré zapadnú do vertikály, t.j. produkujú komodity, ktoré vedia iné podniky Agrofertu spracovať (napr. obilie a kukurica pre hydinárne či mlyny a pekárne). Podľa Macha je družstiev na predaj dosť. So svojimi skúsenosťami pri zlepšovaní hospodárenia fariem veria, že aj z nových akvizícií dokážu vytvoriť dlhodobo stabilný biznis.  Vlaňajšiu úrodu hodnotí Macho ako podpriemernú, výhodou sú aspoň mierne vyššie ceny. Pri predaji produkcie družstiev pomáha, že Agropodnik patrí medzi najväčších obchodníkov s komoditami na Slovensku. Na polovicu svojej úrody využívajú cenový hedging, t.j. zafixujú ceny vopred. Dôležité je, aby dokázali produkovať komodity v najvyššej kvalite. Tomu pomáhajú každoročné investície do technológií zhruba na úrovni 70% odpisov. Okrem toho družstvá neustále investujú do skupovania pôdy. V súčasnosti ale družstvá Agropodniku vlastnia iba 10% pôdy, na ktorej hospodária. Nízke dotácie družstvá Agrofertu odrádzajú od živočíšnej výroby, do 2 – 3 rokov ale zrejme budú masívnejšie rozvíjať aj túto oblasť.    



  
Donau Farm 
 Skupina dánskych farmárov vstúpila na Slovensko v roku 2006. Najskôr kúpili farmy v okolí Šamorína a blízkej Padane. V roku 2009 potom za asi 10 mil. € kúpili majoritu v jednom z najväčších a najvýkonnejších poľnohospodárskych družstiev na Slovensku, v Kalnej nad Hronom. V súčasnosti skupina Donau farm hospodári na Slovensku na 12.000 ha a pozostáva z piatich produkčných spoločností: Donau farm Kalná, Donau farm Lok, Donau farm Dedinka, Donau farm Šamorín a Donau farm Padáň.   Tabuľka Družstvá skupiny Donau Farm 

 2014 2013 
Výnosy  30,695 mil. € 29,949 mil. € Čistý zisk  1,403 mil. € -0,380 mil. €    Plocha 13.000 ha  Dotácie  2,413 mil. €  

Zdroj: registeruz.sk, apa.sk, Symsite Research  V roku 2014 dosiahla skupina čistý zisk 1,4 mil. € pri výnosoch 30,7 mil. €. Ku koncu roka 2014 čerpala Donau Farm Kalná (najväčšia spoločnosť skupiny) dlhodobý investičný úver 30,7 mil. € za úrok Libor3 + 3,35% od dánskej banky Nordjyske Bank. U tejto banky sú založené aj pozemky fariem. Pre porovnanie, iná skupina dánskych farmárov First Farms sa financuje u slovenskej banky UniCredit, za úrok 3M Euribor + 3,5% (stav dldohobého úveru na konci roka 2014 bol 2 mil. €). Ďalšia skupina dánskych farmárov Dan Agrar zas na konci roka 2014 čerpala úvery od domácich aj zahraničných bánk. Najväčší dlhodobý úver, 11,8 mil. €, čerpala s úrokom 6M Euribor + 2,2% od českej štátnej banky ČEB. Od tej istej banky čerpala aj 6,9 mil. € dlhodobý úver pri úroku 5,9%. Od Nordea banka čerpala 3,4 mil. € úver pri úroku 3,4%.  Dánski investori zväčša na Slovensku pôsobia v živočíšnej výrobe, Donau farm je však zameraná na pestovanie plodín (obilniny, cukrová repa a olejniny). Ich 104 zamestnancov je o 100 menej ako pri kúpe jednotlivých fariem. Do pôdy investujú a výsledkom sú úrody až o polovicu vyššie, ako je slovenský priemer. Snaží sa o maximálnu kvalitu a efektívnosť procesov, či už technológií alebo starostlivosti o pôdu. Efektívnym hnojením eliminuje náklady naň. Za vyššiu kvalitu plodín si navyše môže pýtať vyššie ceny. Ich skladba plodín reaguje na dopyt, resp. ceny. Výrazne stúpa najmä pestovanie sóje, ktorá po kauze BSE nahradila v krmivách prasiat i kurčiat zakázané mäsokostné múčky.   Finančná sila Donau farm sa prejavuje aj schopnosťou sám si určovať čas predaja úrody. Má pravidlo, že tretinu úrody chce predať ešte pred žatvou, tretinu pred Vianocami a zvyšok do ďalšej sezóny. Na to potrebuje aj vlastné skladovacie kapacity, do ktorých v minulosti tiež investoval. Veľkým problémom je rastúca frekvencia suchých sezón. Do zavlažovania obhospodarovaných polí sa zatiaľ nechystá investovať, hoci vlastní až 40% z pôdy, ktorú obrába. To je vysoko nad slovenským priemerom―až 90% obrábanej poľnohospodárskej pôdy je prenajatých. Každý rok investuje 3,5 mil. €, z čoho polovica ide na nákup pôdy a zvyšok do technológií. Ambíciou skupiny je ďalej rásť. Snaží sa dokupovať pôdu blízko svojich existujúcich podnikov a tiež je ochotná kupovať ďalšie družstvá. Podmienkou je, aby hospodárili na kvalitnej pôde.  Úrodu za rok 2015 hodnotí firma ako zlú, hoci bola blízko rekordných úrovní. Sucho postihlo najmä úroku kukurice.    
 Analýzu vypracoval: Vladimír Dohnal Symsite Research spol. s r.o. Dátum:   8. február 2016 


